
Projekce pro veřejnost budou probíhat paralelně na osmi projekčních místech, aby se tak filmy 
přiblížily co nejširšímu spektru diváků. Tradičními místy bude Experimentální studio a kino Lípa,  V-
klub, Čajovna 82 vůní, Krajská vědecká knihovna a v Komunitní středisko Kontakt, kde se uskuteční 
čtyři dopolední projekce pro seniory. Novými projekčními místy bude vysokoškolský klub Vlak, 
nízkoprahový klub o. s. Maják Zakopanej pes a Casta klub, kde budou po projekci filmu následovat 
koncerty. Nedílnou součástí filmových projekcí jsou debaty s odbornými hosty na téma filmu, které 
umožňují doplnit širší kontext problému nebo v diskusi rozvést otázky, ve filmech otevřené. 
Jeden svět chce letos své návštěvníky a návštěvnice k aktivnímu postoji inspirovat nejen filmy, ale také 
interaktivními úkoly, které budou přichystány v jednotlivých promítacích místech i v rámci 
doprovodného programu. Do příprav a realizace festivalu se aktivně zapojí také dobrovolníci z řad 
studentů, ať už jako moderátoři doprovodných akcí, debat, správci facebooku či organizátoři workshopů 
pro děti i dospělé. 
Nedílnou součástí festivalu jsou také dopolední projekce pro žáky základních škol a studenty škol 
středních, uzpůsobené dané věkové kategorii. Ty navazují na projekt Jeden svět na školách z dílny 
společnosti Člověk v tísni, o.p.s., poskytující školám speciálně připravené tematické sady filmů 
s metodickými listy k výchově k demokracii a lidským právům. Letošní filmy z kategorie Jeden svět 
dětem (pro věkové kategorie 8 – 11, 10 – 12, a 11 - 13 let) mají podtitul Dětská práva a ukazují ve 
zkratce životní příběhy dětí v různých zemích světa. Pro starší děti jsou z kategorie Jeden svět pro 
studenty (doporučený věk diváka 13+,14+,15+,16+,17+) připraveny filmy s tematikou globalizace, 
životního prostředí, integrace mentálně postižených, nebo smyslu umění jako aktivistické platformy 
v totalitní společnosti. Také po dětských a studentských projekcích navazují debaty a tematické 
aktivity, zaměřené na zpracování viděného zážitku. 
Festival zahájí neformálním způsobem Open air akce na Náměstí Dr. E. Beneše v pondělí dne 7. 3. - 
na programu bude festivalová ochutnávka, výstava, workshopy, stánek Společnosti pro Fair Trade, 
výrobky chráněných dílen, petice, koncert Barrel Battery, KaBáJa a dalších. V rámci benefičních akcí se 
od 1.3. do 14. 3. již tradičně v Krajské vědecké knihovně uskuteční prodejní výstava prací žáků 
uměleckých škol a profesionálních výtvarníků a prodej výrobků z chráněné dílny Nama. 
Další z benefičních akcí v rámci festivalu proběhne v neděli dne 13. 3. od 17.00 v Divadle F. X. Šaldy 
představení divadelního souboru Létající divadlo na kolečkách „Namaluj mi beránka“ spolu s koncertem 
kapely Jarret, jehož výtěžek bude věnován organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy a Občanskému 
sdružení S(C)HODY. 
Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční tradičně v Krajské vědecké knihovně dne 14. 3. od 19:00 
hodin. Zahajovacím filmem libereckého festivalu bude dokument Lindy Jablonské s názvem 
„Pozemšťané, koho budete volit?“. Během večera bude předána cena ACH JO, jíž představuje soška 
dřevěného anděla od sochaře a řezbáře Vladimíra Kubíka. Ocenění v letošním roce získají Jiří Vydra a 
Štěpána Kašparová jako symbolické poděkování za dlouholetou činnost a přínos regionální kultuře. 
V neposlední řadě doprovází festival výstavy a koncerty. Konkrétně budou moci diváci shlédnout od 1. 
3. do 20. 3. v Krajské vědecké knihovně výstavu obrazů a fotografií dětí z dětských domovů o.s. Letní 
dům s názvem „Cesta barev“ aneb 121 dní v obrazech. Od 10. 3. do 27. 3 potrvá v prostorách 
Experimentálního studia výstava fotografií s názvem Glopolis- klima o vlivu globálního oteplování na 
země třetího světa. Burcující vyznění má výstava Umlčené hlasy o zavražděných obhájcích lidských 
práv a nezávislých novinářích v Rusku, která přinese konkrétní příběhy lidí jako Anna Politkovská či 
Natálie Estěmirovová, kteří v posledním desetiletí za svou práci zaplatili životem. Vernisáž této výstavy 
se uskuteční v Novém magistrátu dne 18. 3. od 18:00 hodin spolu s koncertem Vokálního oktetu 
Čeňka Svobody. 
Další koncerty se uskuteční v Casta klubu společně s projekcemi filmů. V pátek 18. 3.  vystoupí kapela 
PaaPaa  + Plankton po projekci filmu Nebe, peklo za účasti režiséra filmu Davida Čálka. V sobotu 19. 
3. proběhne tamtéž koncert kapel  Kohout plaší smrt a Rick – sha po projekci filmu: Vnoučata 
kubánské revoluce. 
 



 


