Jejich revírem je festival, jejich
tempo je hravé, jejich protivníci
jsou vypsané propisky, nedostatek papírů a čas.
Festivaloví reportéři pracují
po celý den, jejich úkolem je po-

skytnout vám
všechny informace o tom, co
se děje na JUNIORFESTu!
Již
třetím
rokem budete
na festivalu potkávat mladé a
zvídavé reportéry, kteří podrobně sledují
celý festival a
přináší
vám
zprávy z celého
dění pomocí videí a novin.
Díky
nim
máte jedinečnou
možnost
vidět JUNIORFEST očima dětí.
Všechny práce dětských reportérů najdete na webu, nebo neváhejte a přijďte se sami podívat,
jak pracují skvělí mladí reportéři.
Majda

Dobřany hostí letošní ročník
JUNIORFESTu již po třetí
Dobřany – Kino Káčko poskytne
ve dnech 9.-12. 11. své prostory
festivalu. „V neděli vám při slavnostním zahájení polechtají chuťové buňky kuchtíci pod vedením Matyáše Valenty,“ informuje Michal Šašek.
„ V pondělí 10.11. v 15:00 mohou zájemci zjistit, jak to dopad-

UDÁLOSTI NA JUNIORFESTU

Festivaloví reportéři
vyráží opět do akce

ne, když se do něčeho pustí Tři
bratři. Účast přislíbili: David
Matásek, Veronika Kubařová,
Zdeněk Piškula a Sabina Rojková. Středa bude věnována slavnostnímu zakončení, kde se
všichni dozvíme, jak rozhodla
mezinárodní odborná porota,“
dodává Michal Šašek.

Pohádková Hana Maciuchová

Horšovský Týn – V neděli 9. listopadu v 16:00 hodin získá
hlavní festivalové ocenění významná česká filmová, rozhlasová a divadelní herečka paní Hana Maciuchová. Zlatou
rafičku převezme v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn a poblahopřát jí přijdou kolegové a kamarádi. „Účast
na setkání přislíbili: Michaela Badinková, Jan Kanyza, Aleš
Vrzák, Milan Hein a další milí spolupracovníci paní Hany.
Prostor bude i pro dotazy diváků a následnou autogramiádu,“ vzkazuje návštěvníkům Helena Ježková, koordinátorka doprovodných akcí.

Báječný svět Zdeňka Zelenky

Horšovský Týn – V pondělí 10. listopadu od 17:00 hodin mohou diváci navštívit Erbovní sál hradu a zámku Horšovský
Týn. „V tomto krásném prostředí bude předána režiséru
Zdeňku Zelenkovi festivalová cena Zlatá rafička. Poblahopřát mu přijdou: Tomáš Kraus a Petra Tenorová (pohádka
Kouzla Králů) a dále také třeba Viktor Preiss či kolega Václav Vorlíček,“ informuje Helena Ježková, koordinátorka doprovodných akcí.

Kabir Bedi se ukáže ve všech
festivalových městech

Příznivci proslulého představitele Sandokana budou mít jedinečnou příležitost k setkání s tímto charismatickým mužem. „Kabir Bedi navštíví v úterý 11. 11. v 18:00 Dobřany a
ve středu 12. 11. v 17:30 Horšovský Týn. Podrobný program
Kabira Bediho bude zveřejněn asi týden před zahájením festivalu na na www. juniorfest.cz a na FB,“ upřesňuje Judita Soukupová, ředitelka MFF JF. Rezervace vstupenek na
www.juniorfest.cz

Ples na zámku

Horšovský Týn – V rámci sobotního zahájení se bude konat
8. listopadu od 20:00 v Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn festivalový ples, a to v prvorepublikovém
aranžmá. Slavnostním večerem provede vynikající moderátor, bavič a imitátor Vladimír Hron. Exkluzivními hosty plesu budou tvůrci seriálu První republika, kteří představí připravovanou 2. řadu tohoto oblíbeného seriálu.

Meeting point ožije JUNIORFESTem

Plzeň – JUNIORFEST míří letos přímo do centra města. Již v
pátek 7. 11. si můžete zajít na plzeňské náměstí Republiky do
kina a promítat se zde bude až do středy 12. 11.2 vždy od 19:00.
„Přehlídku oceňovaných severských filmů přeruší jen v sobotu nový český film Místa. Představit jej přijede jeden z
hlavních hrdinů, Vladimír Polívka,“ informuje Michal Šašek, programový ředitel MFF JF.

