
FILMOVÁ TELČ PRO KAŽDÉHO 

12. ROČNÍK EVROPSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU ARTS&FILM 

 26.8. - 28.8. 2016

 12. ročník evropského filmového festivalu Arts&film se bude letos konat ve dnech 26. - 28. srpna 
a bude ve znamení "telčských" filmů, tedy těch, které se v Telči natáčely, nebo se nějakým 
způsobem s Telčí pojí. Toto malebné město na pomezí Vysočiny a jižních Čech je oblíbenou 
filmařskou lokací už velmi dlouho. Natočilo se zde více než 20 celovečerních filmů, z nichž 

vzpomeňme například Pyšnou princeznu, Hudbu z Marsu, Až přijde kocour, Výlet, Deník Angeliky 
či Z pekla štěstí. Tyto snímky spolu s mnoha dalšími budou moci návštěvníci zhlédnout na plátně a 

to za doprovodu některého z herců či tvůrců, kteří zde natáčeli. 

FILMOVÝ WORKSHOP
KAŽDÝ MŮŽE BÝT WOODY ALLEN!

Během festivalu, nad kterým vzal letos patronát telčský rodák režisér Dan Svátek, bude probíhat i 
filmový workshop pro zájemce a milovníky filmu. V průběhu tří dnů nahlédnou účastníci pod 

pokličku práce renomovaných filmových tvůrců, kteří jim vysvětlí krok po kroku, jak se rodí film. 
Všichni společně pak natočí za pomoci profesionálních tvůrců a herců krátký film podle vybraného 

námětu a nakonec se dozví, jak se takový film postprodukuje - stříhá a ozvučuje. Po třech dnech 
získá fanoušek filmu představu, jak funguje výroba celého filmu. Dostane cenné informace od 

známých filmových tvůrců a vyzkouší si práci s profesionálními herci. 

Chcete proniknout do světa filmu? 

Stačí se zaregistrovat na:  http://fwt.art-illusion.cz/ 

http://fwt.art-illusion.cz/


Festival i workshop jsou oblíbenou destinací nejen známých osobností, mezi které patří režiséři 
Vojtěch Jasný a Ivan Passer, herečky Emília Vašáryová a Markéta Hrubešová, herci Miroslav 

Táborský, Jan Budař, Lukáš Pavlásek, Václav Jiráček a mnoho dalších, ale i všech milovníků filmu, 
hudby, historie a kultury obecně. 

Během festivalu se uskuteční i mnoho koncertů (např. Cartonnage, Norbi Kovács) a také velmi 
oblíbené Balóny nad Telčí, které startují přímo z krásného náměstí.  

Na své si tak přijdou nejen milovníci filmu a hudby, ale třeba i rodiny s dětmi.


