
Przyszłe gwiazdy Hollywood na Pradze Północ. 
 

23 marca 2016 roku o 17.30 w Kinie Praha na warszawskiej 

Pradze-Północ po raz dziewiąty odbędzie się Gala Finałowa 

Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych. Konkurencja w tym 

roku była ogromna – nastoletni filmowcy z Polski i zagranicy 

nadesłali na konkurs prawie 140 produkcji w aż trzech różnych 

kategoriach: dokument i reportaż, wideoklip i animacja, fabuła. 

 

 

Ostatecznie w walce o najwyższe laury – Złotą, Srebrną i Brązową Praską Kliszę – zmierzy się 26 najlepszych 

obrazów. Zostaną one oceniane przez profesjonalistów. Jury będzie obradować w składzie: Kinga Dębska 

(reżyser i scenarzysta), Jacek Lusiński (reżyser, scenarzysta, kompozytor), Paweł Domagała (aktor teatralny, 

filmowy i telewizyjny, piosenkarz), Artur Liebhart (założyciel Against Gravity, PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL), 

Anna Tatarska (dziennikarka filmowa) oraz Andrzej Rossa (dziennikarz kulturalny).  

Nagrodę specjalną w kategorii dokument i reportaż przyzna Magazyn Ekspres Reporterów (emisja filmu w TVP2), 

a za najlepsze zdjęcia Fundacja im. Agatki Modrzejewskiej. Jeden film wskaże także publiczność. Wszystkie 

nadesłane prace wezmą również udział w głosowaniu internautów. Oprócz pamiątkowej statuetki laureaci 

otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  Łączna pula nagród w tym roku wynosi ponad 10 tysięcy złotych. 

 

Jeszcze przed wieczorną Galą na młodych pasjonatów kinematografii czeka moc atrakcji. Przez dwa dni w 

Warszawie odbywać się będą bezpłatne warsztaty prowadzone przez ekspertów i autorytety ze świata filmu.  

22 marca Praska Światoteka zaprasza na opowieść o roli, jaką młodzi ludzie pełnią dziś w przemyśle filmowym. 

23 marca na uczestników w Kinie Praha czeka kolejna potężna dawka inspiracji. Film dokumentalny, 

profesjonalna krytyka filmowa, prawa autorskie, proces preprodukcji filmowej i sytuacja młodych twórców w 

światowym kinie – tematyka zajęć jest niezwykle różnorodna i każdy znajdzie tu coś dla siebie.  

 

Więcej szczegółowych informacji na temat festiwalowych wydarzeń znajdziecie na stronie www.ffm.org.pl oraz w 

materiałach promocyjnych. 

 
 
  

 

 

 

 

Kontakt: 

 

Sylwia Tybora  

Nr tel.: 515 30 54 96 

E-mail: festiwal@serduszko.org.pl  

 

Jarosław Adamczuk 

Nr tel.: 504 30 30 80  

E-mail: festiwal@ffm.org.pl  
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