
 
 

Großhennersdorf, 01.02.2019 
 
Do 16. Nisa Film Festivalu bylo přihlášeno více než 600 snímků 

Od 7. do 12. května 2019 se v trojzemí u řeky Nisy koná 16. ročník Nisa Film Festivalu. Organizátorům 
bylo letos do kina Kunstbauerkino v Großhennersdorfu doručeno více než 600 přihlášek hraných, doku-
mentárních a krátkých filmů, které se tak ucházejí o místo v jedné ze tří soutěží a rozličných filmových 
řadách, jakož i o celkem osm sošek Ryb z Nisy. Oceněny budou kromě nejlepších příspěvků v každé katego-
rii mj. i nejlepší herecký výkon, nejlepší scénografie a rozdány budou i ceny publika. Kromě toho bude 
udělena speciální cena filmu z celého programu festivalu, který se věnuje porozumění mezi sousedícími 
zeměmi Německem, Polskem a Českou republikou.  

Mezi doručenými příspěvky se kromě produkcí z Německa, Polska a Česka nacházejí mj. příspěvky stu-
dentů nejrůznějších vysokých škol, ale také koprodukce místních filmařů s partnery z Finska, Švédska, 
Íránu, Argentiny, Peru, Konga nebo Indie. Jaké filmy budou do programu festivalu zařazeny, bude rozhod-
nuto do poloviny března. 

Tři země, jeden festival!  

Od roku 2004 nabízí Nisa Film Festival fórum pro mladé filmové tvůrce z Německa, Polska a České repub-
liky a publiku sousedních zemí představuje etablované filmy a režiséry. Každý ročník se kromě toho 
zaměřuje na jedno stěžejní téma: V důležitém volebním roce 2019 bude pozornost festivalu věnována 
tématu „Homo politicus“. V centru zájmu bude kinematografické zpracování historického a politického 
vývoje posledních let, a to z pohledu protagonistů, které je třeba rozpoznat. Zvláštní a jedinečný je na Nisa 
Film Festivalu jeho trinacionální charakter přesahující jednotlivé žánry s přeshraničními filmovými před-
staveními a zhruba dvaceti promítacími místy podél řeky Nisy a bohatým doprovodným programem s 
výstavami, autorským čtením, koncerty a večírky, který je organizován společně s kooperačními partnery 
ve všech třech zemích.  

Mezi hlavní body programu festivalu patří tentokrát kromě více než stovky filmů též slavnostní zahájení s 
koncertem česko-německého kvarteta „UMFYR“ konané dne 7. května v Divadle Gerharta Hauptmanna v 
Žitavě, vystoupení skupiny „Yellow Sisters“ dne 8. května v Kulturfabrik v Mittelherwigsdorfu nebo tradiční 
festivalová party se Sarah Olivierovou z Francie a DJ Theo Straylightem dne 11. května v kině Kunstbau-
erkino v Großhennersdorfu. 

Aktuální informace naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.  

Imprese z 15. Nisa Film Festivalu ke stažení naleznete na adrese 
www.dropbox.com/sh/n5n6gm6jtiyl1u6/AAC5tuagjEcPAsvwV_8GqZcVa 
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