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Již po jedenácté se na 15 promítacích místech v trojzemí České republiky, Německa 

a Polska ve dnech od 7. do 11. května 2014 uskuteční jediný německý festival hraných 

filmů s přeshraničním dosahem.   

Filmový festival Neiße Filmfestival nabízí ve svém jedenáctém ročníku rozmanitý program. 

O přízeň a zájem diváků se ucházejí krátké i dlouhé, nové, ale i docela staré, hrané, 

dokumentární a dětské filmy, vážné, kritické, pozoruhodné, ale i veselé příběhy. Program 

doplňují výstavy, čtení, koncerty a party. Režiséři, aktéři a další filmoví tvůrci za námi 

přijedou do trojzemí a budou přítomni u celé řady besed, které budou po promítání 

vybraných filmů následovat.  

Kromě řady různých soutěží bude na festivalu poprvé udělena také čestná cena. Cena za 

zvláštní umělecké ztvárnění může být udělena díky přispění deníku Sächsische Zeitung. 

ZVON jako významný dopravní svaz regionu Horní Lužice - Dolní Slezsko podporuje festival 

prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na cenu publika a umožňuje návštěvníkům 

festivalu pohodlné cestování z jednoho kina do druhého.  

Zvláštní fokus festivalu se tentokrát vydává na cestu za památnými místy souvisejícími 

s životem Židů ve východní Evropě. Minulost a současnost se prolíná v řadě dokumentárních 

i hraných filmů. Při sledování nejednoho filmu je cítit hořkost poznání, že antisemitismus má 

v myslích i ve všedním životě Evropanů stále svoje místo. „Vystupovat proti pocitům křivdy, 

rasismu a pohrdání lidmi je jedním z důležitých cílů našeho festivalu,“ říká Andreas Friedrich, 

ředitel a zakladatel filmového festivalu Neiße Filmfestival. 

Slavnostním zahájením, které se uskuteční 7. května v Divadle Gerharta Hauptmanna 

v Žitavě, bude provádět Klaus-Dieter Felsmann. Festival zahajuje film Poslední člověk 

Pierra-Henryho Salfati. Ben Hamilton a DJ Meschugge z Tel Avivu se postarají o hudební 

doprovod.   

Hlavní ceny, „ryby z Nisy“, budou uděleny 11. května v 17.00 hod. v pivovaru Landskron 

Kulturbrauerei v Görlitz. Kdo cenu získá, zůstává záhadou, ale již nyní je jisté, že díky 

vystoupení londýnské kapely The Tiger Lillies bude večer příjemným a nezapomenutelným 

zakončením 11. ročníku filmového festivalu Neiße Filmfestival.  

Za dobu festivalu bude v patnácti kinech v Großhennersdorfu, Žitavě, Ebersbachu, Görlitz, 

Mittelherwigsdorfu, v českém Hrádku nad Nisou, v Liberci a Rumburku, jakož i v polském 

městě Zgorzelec promítána více než stovka filmů. 

Více informací o filmovém festivalu Neiße Filmfestival  
naleznete na adrese www.neissefilmfestival.de 

Twitter a Youtube #Neissefilm 
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