Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2016
32. ročník festivalu filmov o poľnohospodárstve, potravinárstve
a vidieku má už prihlásených viac ako 110 filmov z 26 krajín.
Počet filmov ešte nie je konečný hoci je už po uzávierke festivalu. Organizátori
majú príjemnú no náročnú úlohu pozrieť si hodiny a hodiny filmov a rozhodnúť,
ktoré spĺňajú štatút festivalu a zaradiť ich do hlavnej súťaže. No ani filmy, ktoré
nevyberú do hlavnej súťaže sa nestratia. Odborní, laickí diváci a študenti si ich
môžu pozrieť v niektorom z veľkého množstva premietacích miest.
Domovským filmovým stánkom je Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum v Lužiankach pri Nitre, tradične sú to tiež univerzity. Technická
univerzita Zvolen, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita
Konštatína Filozofa Nitra, Klub poľnohospodárskych odborníkov a mnohé iné.
Festival už niekoľko rokov chodí tam, kde sú ľudia a tak bude veľmi bohatý
festivalový program v Obchodnom centre Mlyny v Nitre. Okrem tradičného
premietania filmov v kinosálach tu budú, návštevníkmi veľmi obľúbené
prednášky vedcov o kvalite potravín spojené s názornými ochutnávkami.
Organizátori sa tento rok rozhodli využiť reprezentatívne priestory kinosál OC
Mlyny pre piatkové odovzdanie cien pre najlepšie filmy. Tento ročník je
výnimočný aj tým, že sa predĺži o jeden deň. Sobota je tento rok venovaná
festivalovému galaprogramu Siedmych pôžitkov, ktorý bude rovnako v OC
Mlyny. Na sobotných farmárskych trhoch návštevníci nasýtia päť základných
ľudských zmyslov teda chuť, vôňu, zrak, hmat a sluch. Šiestym pôžitkom bude
nasýtenie sa vedomosťami z prednášok a praktických ukážok. Prednášať budú
napríklad známy ovocinár prof. Ivan Hričovský alebo lektor domácej výroby syra
a nestor slovenského ovčiarstva Karol Herian. No a siedmym najdôležitejším
pôžitkom bude filmový zážitok z dobrého filmu. Od 3.októbra do 8. októbra
príďte na Agrofilm určite sa to oplatí. Podujatie Agrofilm 2016 „sa koná pod
záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie“.
Všetky informácie nájdete aj na www.agrofilm.sk a na facebook/agrofilm

