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EKOFILM

EKOFILM je mezinárodní filmový festival o životním prostředí a přírodním a kulturním
dědictví, který je svou 40letou historií nejstarším filmovým festivalem environmentálního
zaměření v Evropě. Letošní, 41. ročník je zaměřen na témata Odpady a Třídění odpadu. Na
mezinárodní úrovni získává festival stále větší prestiž, o čemž každoročně svědčí řada
významných zahraničních účastníků a vítězství EKOFILMU v soutěžní přehlídce světových
ekologických festivalů ECOmove International.

Brno, 3. – 5. 12. 2015

EKOFILM vznikl v roce 1974 odtržením od festivalu Techfilm, kdy silná sekce pořadů o životním prostředí přispěla ke
vzniku samostatného festivalu. Poprvé se EKOFILM konal v Ostravě, následně v Českém Krumlově a letos poprvé se
festival přesouvá do Brna – přirozeného centra a rodiště mnoha významných ekologických aktivit a hnutí. Logické je
tak přirozené zapojení významných brněnských institucí a aktivit do festivalové organizace a programové náplně.
Důležitá bude také snaha o spolupráci s dalšími významnými domácími institucemi – město Brno, Jihomoravský
kraj, UNESCO, MK ČR, MŠMT ČR, AV ČR a další. Je nám ctí, že prezidentem letošního 41. ročníku se stal pan Ladislav
Miko, který je uznávaným ekologem, odborníkem v oblasti ochrany životního prostředí a bývalým ministrem životního prostředí České republiky.
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Festival svým divákům předkládá především nezávislé dokumenty o otázkách a globálních problémech ochrany
životního prostředí v různých zemích světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných ekologických kauz.
Každoročně se jedná o přehlídku divácky atraktivních dokumentů ať již v sekci soutěžních či nesoutěžních filmů.
Filmy do samotné soutěže postoupí výběrová komise, kde o cenách v jednotlivých kategoriích následně rozhoduje
nezávislá mezinárodní odborná porota složená z odborníků filmového světa. Kromě projekcí špičkových filmů se
diváci rovněž mohou těšit na účast významných světových i domácích osobností a v neposlední řadě na zajímavý
doprovodný program.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ENVIRONMENTÁLNÍCH FILMŮ A FILMŮ
O PŘÍRODNÍM A KULTURNÍM DĚDICTVÍ
OZVĚNY VÝZNAMNÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH FESTIVALŮ
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
DOPROVODNÉ AKCE – VÝSTAVY, WORKSHOPY, KONCERTY
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