
hlavný partner partneri

Podujatie  
z verejných zdrojov  
podporil Fond na  
podporu umenia

viac na www.kosnr.sk a      Krajské osvetové stredisko v Nitre | vstup voľný

27. ročník celoštátnej  
postupovej súťaže 
a prehliadky amatérskej  
filmovej tvorby

7. – 9. jún 2019
MLYNY CINEMAS NITRA
Krajské osvetové stredisko v Nitre



program

piatok | 7. júna 2019
Mlyny Cinemas Nitra     9.00 – 10.00 I. projekcia súťažných filmov
     10.10 – 11.30  II. projekcia súťažných filmov     
     11.30 – 12.00 rozborový seminár    
     13.00 – 13.15 slávnostné otvorenie 
     13.15 – 14.00 III. projekcia súťažných filmov 
     14.15 – 15.15 IV. projekcia súťažných filmov 
     15.45 – 17.00 V. projekcia súťažných filmov 
     17.15 – 18.30 VI. projekcia súťažných filmov 
Agroinštitút Nitra   19.30  Ako na hudbu vo filme – prezentácia Hudobnej banky
     20.30   rozborový seminár

sobota | 8. júna 2019
Mlyny Cinemas Nitra     9.00 – 10.00 VII. projekcia súťažných filmov 
     10.15 – 11.30 VIII. projekcia súťažných filmov 
     11.45 – 12.45 IX. projekcia súťažných filmov 
     14.30 – 15.30 premietanie filmov zo svetovej súťaže UNICA 2018
     15.30 – 16.45 premietanie filmov zo súťaže Český videosalón 
     17.00 – 19.00 rozborový seminár
     19.30   slávnostné vyhodnotenie, odovzdanie cien,  

prezentácia výstupov z workshopov

nedeľa | 9. júna 2019
Krajské osvetové stredisko v Nitre     9.00 – 12.00 zasadnutie Poradného zboru NOC pre amatérsky film
         9.00 – 13.00 individuálne konzultácie a diskusie k autorským filmom

Sprievodný program
7. – 8. jún   Kinotvor 
    Mlyny sa točia – filmové workshopy pre vopred prihlásených účastníkov, individuálne konzultácie  

 a diskusie k autorským filmom | Mlyny Cinemas, Krajské osvetové stredisko v Nitre
Nitra a Krajské osvetové stredisko ponúkajú
7. jún | 20.00     Exoplanéty – prednáška o vesmíre
   Pozorujeme Mesiac, Merkúr a Jupiter | Hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
   Balkán bashavel | Hidepark 
8. jún | 10.00   Deň otvorených dverí v DAB | Divadlo Andreja Bagara v Nitre
             15.00    EDU Fest | Hidepark
8. – 9. jún | 13.00 – 18.00  prehliadky Synagógy v Nitre
9. jún | 15.00   Nedeľný čil | Hidepark
Výstavy
Jozef Pažitný: Pohľady do mikrosveta – výstava fotografií | Krajské osvetové stredisko v Nitre
3+3 – výtvarné diela troch tvorivých mám a ich detí | Krajské osvetové stredisko v Nitre
Ivan Meňhart: Výber z fotografickej tvorby | Krajské osvetové stredisko v Nitre
Cineama 2015 – 2018 očami fotografov | Mlyny Cinemas Nitra
Mária Lišková: Zo srdca prírody – výtvarné diela | N Centro v Nitre 

kontakt: Zdenka Smrečková, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk, www.kosnr.sk


