
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

Jubilejné HoryZonty v novom šate

Desiaty ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty sa uskutoční od 12. do 14. novembra 2015 
v Trenčíne. Tento rok sa jeho organizátori rozhodli pre novú vizualizáciu grafických a propagačných 
materiálov. Hlavný program trojdňového podujatia sa bude konať v Posádkovom klube, riaditeľka 
festivalu však pripravuje aj spoluprácu s Artkinom Metro. Neprofesionálni filmári majú stále možnosť 
prihlásiť svoje videá do filmovej súťaže.

Tohoročné HoryZonty sa organizátori rozhodli obliecť do nového šatu. I keď sa festival na nedostatok účast-
níkom sťažovať nemôže, usporiadatelia ho chceli spraviť pre verejnosť ešte lákavejším. „Cítili sme, že Hory-
Zonty potrebujú jednotnú grafiku čo sa týka webovej stránky, propagačných a tlačových materiálov,“ hovorí 
riaditeľka podujatia Mária Dutková, ktorá si na pomoc prizvala bývalé študentky VŠVU. Okrem sviežej zmeny 
grafiky sľubuje Dutková návštevníkom už teraz pestrý program, ktorý by sa mal minimálne rovnať  v kvalite 
tým predchádzajúcim ročníkom. Ten už roky tvoria besedy so zaujímavými domácimi a zahraničnými hosťa-
mi, workshopy, sprievodné podujatia a hlavne vynikajúce filmy s horského prostredia.

Aj tento rok dávajú konatelia HoryZontov priestor neprofesionálnym filmárom na prezentáciu svojich diel. Tie 
budú zároveň súťažiť o cenu diváka a cenu poroty. „Do súťaže môžu autori prihlásiť audiovizuálne diela za-
merané na športy, pohyb a život v prírode, ktoré nie sú vytvorené pre komerčné alebo propagačné účely,“ 
upresnila podmienky Dutková. Videá je možné prihlásiť do 15. septembra. Najlepšie diela budú zaradené do 
hlavného festivalového programu.

Tohoročnou novinkou bude aj spolupráca s Artkinom Metro. Do komorného trenčianskeho kina by chceli or-
ganizátori prostredníctvom starých horolezeckých filmov i výstavy fotografií a lezeckého materiálu vniesť 
atmosféru zlatej éry československého horolezectva. „Premietať sa bude dva dni. Každý deň ponúkneme 
divákom v dvoch 120-minútových blokoch dokumenty zo Slovenského filmového ústavu prevažne z 80-tych 
rokov minulého storočia. Bude to celé také retro,“ hovorí Dutková

Festival HoryZonty sa v Trenčíne každoročne teší veľkej návštevnosti. Usporiadať sa ho  darí nielen vďaka 
veľkému zanieteniu realizačného tímu, ale aj vďaka finančnej podpore sponzorov. Medzi nich patrí Mesto 
Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Na-
dačný fond PwC v Nadácii Pontis.
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Viac info na: 
- www.hoyronty.sk
- https://www.facebook.com/pages/HoryZonty-festival-dobrodru%C5%BEn%C3%BDch-filmov/

151682297177?fref=ts
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