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ArtCafé Vltava bude vysílat přímo z Marienbad Film Festivalu
V rámci třetího ročníku Marienbad Film Festivalu, který nabídne v Mariánských Lázních od 28. srpna
do 1. září soutěžní přehlídku české experimentální tvorby, projekce italské filmové klasiky i
experimentálních snímků a bohatý doprovodný program, se v pátek 31. srpna od 16:05 do 17:30
hodin uskuteční v rámci doprovodného programu živý přenos pořadu ArtCafé Vltava Českého
rozhlasu Vltava, který bude odvysílán z překrásné secesní kavárny Café Opera Orea Spa Hotelu
Palace Zvon (Hlavní 68). V živém pořadu, který moderuje Jaroslava Haladová, budou o současném
českém a italském experimentálním filmu a podmínkách pro jeho tvorbu i distribuci diskutovat
porotci letošního ročníku festivalu Andrea Slováková a Francesco Pitassio; ředitelka festivalu,
organizátorka a architektka Zuzana Stejskalová; studentka dokumentární tvorby na FAMU, zástupce
nejmladší generace filmařů, soutěžící Anna Petruželová a italským zástupcem sekce Cinema Excelsior
Maja Pilati. O hudební složku pořadu se postarají skupiny Tomáš Palucha a Kalle. Nalaďte si tedy v
pátek 28. srpna od 16:05 hodin pořad ArtCafé Českého rozhlasu Vltava anebo dorazte přímo do
centra dění letošního Marienbad Film Festivalu v Café Opera. Vstup na akci je zdarma.
Kulturní magazín ArtCafé naladíte od pondělí do pátku na Českém rozhlase Vltava. Publicistika,
rozhovory o aktuálním dění, reportáže z české i zahraniční kulturní scény. Film, literatura, divadlo,
výtvarné umění, design a hudba od elektroniky po world music. Poslouchejte živě nebo ze záznamu na
webu nebo v podcastech. vltava.rozhlas.cz/artcafe
TOMÁŠ PALUCHA
https://tomaspalucha.bandcamp.com
Tomáš Palucha = Jan Tomáš (Sítě) a Libor Palucha (Kovadlina, Repelent SS), personálie jsou ale v
případě téhle české kapely zajímavé stejně jako do jisté míry nepodstatné – Tomáš Palucha jsou volným
sdružením, které do svých řad přibírá pestrou škálu hostujících muzikantů. V současné době se jejich
sestava ustálila na čtveřici a právě v tomto složení nahráli okouzlující album Čaro, následovníka velmi
chváleného dlouhohrajícího debutu Guru. Základy nové desky vznikly při loňských představeních, kdy
Tomáš Palucha doprovázeli projekce známého snímku Čarodějnictví v průběhu věků / Häxan. Jeden z
jasných kandidátů na domácí album roku.
KALLE
https://kallesound.bandcamp.com
https://www.facebook.com/kallesound
O dvojici Veronika Buriánková a David Zeman bylo už řečeno vše. Kalle jsou bezpochyby jedním ze
zásadních jmen současné české hudební scény, již první album Live from the Room zaznamenalo
jednoznačně pozitivní ohlasy a průlom dokonala loňská novinka Saffron Hills. Za tu obdrželi například
ceny Anděl i Apollo (na Vinylu byli alespoň nominováni), ale o zmíněná ocenění v jejich případě ani tak
nejde – jejich intimní, silná a emotivní hudba je natolik unikátní, že se lehce obejde i bez nich.
Podrobný program celého festivalu je k dispozici na http://www.marienbadfilmfestival.com/program.
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Marienbad Film Festival se uskuteční díky podpoře Státního fondu kinematografie, Ministerstva
kultury, Karlovarského kraje, města Mariánské Lázně, Italského kulturního institutu, lokálních
mecenášů a firem jako např. Léčebné Lázně, a.s., Boutique Hotel SwissHouse, Smart–Con, s.r.o, Christo
Group, s.r.o, pivovaru Chodovar, jazykové škole Lingua nostra, Andreola tradičnímu italskému výrobci
prosecca a entuziasmu a dobrovolné pomoci mnoha jednotlivců. Mediálními partnery festivalu jsou
Český rozhlas Vltava, Full Moon, Český rozhlas Radio Wave, 25fps.cz, Film a doba, Protisedi.cz,
Víno&Styl.
Znělka festivalu, jejíž autorkou je Květa Přibylová, laureátka Ceny Marienbad Film Festivalu z roku
2017: https://www.youtube.com/watch?v=4lpJNTnobyw
Další informace najdete na:
www.marienbadfilmfestival.com
www.facebook.com/marienbadfilmfestival
https://www.youtube.com/channel/UCBNEUR0HMbFSAnl9hgU69SA
https://twitter.com/MarienbadFF
Vstupenky https://goout.net/cs/listky/marienbad-film-festival-2018/pprc/
Ubytování najdete a objednáte snadno a rychle online na http://marianske-lazne-hotely.cz/.
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