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XI. Mezinárodní festival outdoorových filmů ve Frenštátě byl slavnostně zahájen

Už jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 31. října ve
frenštátském kině. V letošním roce se festival opět rozšířil z 35 na 43 měst a to nejen v České republice na Slovensku a v
Rusku. Ve Frenštátě budou mít návštěvníci možnost shlédnout celkem 25 snímků ve frenštátském kině a na doprovodné
scéně v klubu Kryt 12 snímků. Mimo to probíhají také besedy a promítání pro žáky frenštátských škol.
Ve frenštátském kině probíhá festival od čtvrtku 31. října do neděle 3. listopadu vždy ve dvou filmových blocích v 17.00 a 19.30
hodin. Slavnostnímu zahájení festivalu předcházelo promítnutí prvních 4 snímků, po kterém následovala slavnostní vernisáž ve
foyer kina. Za přítomnosti autora byla představena výstava fotografií Jaroslava Musila nazvaná Až na vrcholky hor. Výstava bude
zdarma přístupná nejen po celou dobu konání festivalu, ale také celý další týden do 8. listopadu 2013. Poté byl festival slavnostně
zahájen, tentokráte už v sále kina. Diváky přivítal ředitel městského kulturního střediska Marian Žárský, starostka města Zdeňka
Leščišinová a zástupce společnosti Outdoor films David Křetinský. "Frenštát je jedno z mála měst, ve kterých festival probíhá
opravdu každý rok bez přerušení či jiného výpadku." Divákům také doporučil několik velmi zajímavých snímků, které jsou v
letošním ročníku připraveny. "Jsem přesvědčen, že některé z nich si letos určitě nějakou tu cenu odnesou," dodal na závěr. Na
podiu se následně předvedly hned dvě taneční seskupení a to skupina KRUMP z klubu Kryt a balet se street dance v podání
„drsných“ hochů z nízkoprahového klubu Kryt a křehkých dívek z tanečního oboru Základní umělecké školy. Pak už patřil sál
čestnému hostu festivalu panu Mnislavu Zelenému. Český etnolog, spisovatel, novinář, bývalý velvyslanec ČR v Kolumbii a
Ekvádoru, adoptivní člen indiánského kmene Jawalapiti si zcela získal frenštátské publikum svým vyprávěním o indiánech, svém
pobytu v Amazonii a světě šamanů. Své poutavé vyprávění doplnil také o projekci fotografií. Kdo se této besedy zúčastnil, tak
rozhodně nelitoval. Nejen dětské publikum v dopoledních hodinách, ale i to dospělé na podvečerní besedě poslouchalo doslova s
otevřenou pusou. Pro platící diváky každý festivalový den po skončení projekcí připraveno slosování o hodnotné ceny.
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