Festiwal Filmów Historycznych i Wojennych
+
Gala Piosenki i Muzyki Filmowej

Kętrzyn, 21-23 lipca 2017
Idea festiwalu
Festiwal Filmów Historycznych i Wojennych „Walkirie Filmowe” to jedyny tego typu festiwal w Europie. II edycja
Festiwalu odbędzie się w Kętrzynie, w wyjątkowej scenerii Mazur. Założeniem jest zapraszanie wybitnych postaci
polskiego kina i zachęcanie ich do udziału w warsztatach i panelach dyskusyjnych organizowanych w trakcie trwania

wydarzenia. Organizacja Festiwalu ma na celu pokazanie, że tematyka historyczna to współczesny,
bardzo aktywny i atrakcyjny dla widza nurt w sztuce filmowej. Podczas Festiwalu widzowie i liczni
goście przybywający na Mazurski Weekend Historyczny mogą zobaczyć najciekawsze produkcje
dokumentalne, często pozbawione regularnej dystrybucji, jak również filmy fabularne o tematyce
historycznej i wojennej.
Widzowie
Mazurski Weekend Historyczny „Walkiria” od 7 lat rokrocznie gromadzi tysiące widzów. Od 2 lat Festiwal jako
integralna część Weekendu dociera ze swoją ofertą do wielotysięcznej społeczności „Walkirian”.
Widzowie Festiwalu to przede wszystkim:
 Pasjonaci historii, militariów i obronności.
 Pasjonaci kina historycznego, wojennego i batalistycznego.
 Polscy i zagraniczni turyści uprawiający turystykę historyczną, zwiedzający np. Szlak Fortyfikacji Mazurskich, Wilczy
Szaniec, Twierdzę Boyen potencjalnie zainteresowani każdym wydarzeniem związanym z edukacją historyczną.
 Polscy i zagraniczni turyści odwiedzający Mazury biorący udział w widowiskach historycznych: bitwa czołgów, Monte
Cassino 44, oglądający dioramy historyczne
Festiwal jest częścią Weekendu Historycznego „Walkiria”. Dzięki temu dochodzi do efektu synergii - jedno
wydarzenie promuje drugie, co wpływa na liczbę odbiorców imprezy.
Filmy konkursowe

Festiwal Filmów Historycznych i Wojennych w doborze filmów kieruje się tym,
by były one zarówno ucztą dla zmysłów jak i solidną porcją wiedzy o świecie i człowieku.
Twórcom Festiwalu zależy na kreowaniu postaw patriotycznych związanych z edukacją historyczną.
Filmy II Festiwalu Filmów Historycznych i Wojennych „Walkirie Filmowe”













„Szczęście Świata” reż. Michał Rosa
„Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski
„Ederly” reż. Piotr Dumała
„Zaćma” reż. Ryszard Bugajski
„Powidoki” reż. Andrzej Wajda
„Róża” reż. Wojciech Smarzowski
„Dywizjon 303” (teasery) reż. Wiesław Saniewski, Denis Delić
„Katyń” reż. Andrzej Wajda
„Smoleńsk” reż. Antoni Krauze
„Kret” reż. Rafael Lewandowski
„Miasto 44” reż. Jan Komasa






Sekcja Filmowy portret epoki
„Sztuka kochania – historia Michaliny Wisłockiej” – reż. M. Sadowska
„Maria Skłodowska-Curie” reż. Marie Noelle
Ostatnia rodzina reż. Jan P. Matuszyński
„Zjednoczone stany miłości” reż. Tomasz Wasilewski

Kategorie konkursowe

Festiwal Filmów Historycznych i Wojennych przyznaje nagrody w kategoriach:
 Najlepszy aktor
 Najlepsza aktorka
 Najlepszy film
 Wierność realiom historycznym
o Kostium
o Charakteryzacja
o Scenografia
o Zdjęcia
 Najlepszy dystrybutor filmów historycznych i wojennych
 Najlepszy producent filmów historycznych i wojennych
Nagrody i jury
Walkirie to znane z mitologii nordyckiej boginie, córki Odyna, przedstawiane jako piękne wojowniczki na koniach lub
wilkach, uzbrojone we włócznie i tarcze. Nazwa Walkiria nawiązuje jednocześnie do wydarzeń z 20 lipca 1944 (zamach
na A. Hitlera w pobliskim Wilczym Szańcu), które stały się inspiracją do organizacji Mazurskiego Weekendu
Historycznego.
Dlatego nagrodami w kategoriach festiwalu są „Walkirie filmowe”, o przyznaniu których decyduje społeczność
„Walkirian”. Wyłaniają oni laureatów w poszczególnych kategoriach poprzez
zbieranie głosów wśród uczestników Mazurskiego Weekendu Historycznego
oraz za pośrednictwem strony internetowej.

Gala wręczenia nagród

Na zakończenie Festiwalu Filmów Historycznych i Wojennych w Amfiteatrze miejskim
w Kętrzynie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla aktorów i twórców w
kategoriach konkursowych.
Gala będzie bezpośrednio połączona z Galą Piosenki i Muzyki Filmowej.
Obiekt posiada 1500 miejsc siedzących na trybunach z możliwością rozszerzenia
widowni o dodatkowe 300 krzesełek VIP.

Gala Piosenki i Muzyki Filmowej

Festiwal Filmów Historycznych i Wojennych a także cały Mazurski Weekend Historyczny zakończymy
wyjątkowym wydarzeniem artystycznym - „Galą Piosenki i Muzyki Filmowej”. Filmowe szlagiery będą
wykonywane przez znanych aktorów oraz uczestników telewizyjnych programów muzycznych „The Voice of
Poland”, „Must by the Music” oraz „Mam Talent”. Artystom towarzyszyć będzie 20-osobowa orkiestra.
Koncert będą prowadzić znane osobowości telewizyjne.

Filmowo – festiwalowo

Kino Gwiazda w Kętrzynie

Jest to nowoczesna sala kinowa wyposażona w projektor cyfrowy oraz nagłośnienie Dolby Digital gwarantujące doskonałą
jakość projekcji filmowych.

Amfiteatr Plenerowy w Kętrzynie
Obiekt jest w pełni przystosowany do wymagań projekcji filmowych, wyposażony jest w nagłośnienie, wysokojakościowy
projektor, oraz opuszczany ekran kinowy.

Studio Festiwalowe
Plenerowe, obrandowane studio zlokalizowane na głównym placu miasta, w którym będą się odbywały spotkania, debaty i
dyskusje z aktorami i twórcami. Będzie to zarazem przestrzeń dla mediów do przeprowadzania wywiadów.

Park Militariów
Zlokalizowany w Gierłoży k/Wilczego Szańca teren, na którym przez dwa dni odbywa się Mazurski Piknik Militarny wraz z
pokazami czołgów i inscenizacją historyczną „Monte Cassino 1944”
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