
BEST Festiwal Filmowy 2010 
  
Kiedy w ubiegłym roku organizowany był Festiwal Filmowy promowany przez Centrum 
Języków Obcych BEST nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. Na projekcje filmów 
przybyło wielu kinomanów nie tylko mieszkających w Tychach, ale takŜe na całym Śląsku. 
W 2009 roku wszyscy mieli okazję obejrzeć 6 filmów (produkcji niemieckiej, włoskiej, 
hiszpańskiej, francuskiej, brytyjskiej, oraz francusko-amerykańsko izraelskiej). 
Doskonały wybór repertuaru przełoŜył się na ogromne zainteresowanie mediów.  
O Festiwalu pisały m.in. Gazeta Wyborcza oraz portal Wirtualna Polska. Prócz tego 
zainteresowaniem wykazały się takŜe media lokalne takie jak: Twoje Tychy i Echo, portale 
internetowe: tychy.pl, noltychy.pl i naszetychy.com.  
Do udziału w Best Festiwalu zachęcała takŜe Telewizja Katowice, radiowa Trójka, Radio 
Katowice, Radio Express oraz Radio Złote Przeboje. 
O zainteresowaniu widzów świadczy fakt, iŜ na komedie „Happy Go Lucky” zabrakło 
biletów! 
Jednak to było rok temu… 
  
W tym roku BEST Festiwal Filmowy, który odbędzie się w dniach 19.03 - 11.04.2010r., 
będzie jeszcze lepszy! Organizatorzy planują stworzyć więcej konkursów, loterie oraz wiele 
innych atrakcji dla tegorocznych uczestników.  
  
BEST Festiwal 2010 będzie bogatszy w projekcje filmowe, reprezentujące kino światowe 
oraz europejskie. 
Zobaczymy m.in. irlandzki film „Głód”, nagrodzony przez Brytyjską Akademię Sztuk 
Filmowych i Telewizyjnych, włoski „Cichy chaos”, czy austriacko-niemiecką „Białą 
wstąŜką” (Złota Palma – Cannes). 
Wymienione filmy, podobnie jak i pozostałe, które zawitają na ekranie Novego Kina  
w Tychach są przeznaczone dla dorosłej i ambitniejszej widowni. Zebrały one bardzo dobre 
oceny wśród krytyków oraz ludzi, którzy mieli okazję je oglądać.  
Doskonale ukazują one koloryt lokalny danego kraju, co jest dodatkową zachętą, aby wybrać 
się na któryś z polecanych seansów. 
 
Dla pełnoletnich studentów oraz absolwentów szkół artystycznych zorganizowany zostanie 
festiwalowy konkurs plastyczny.  
Na konkurs ten zgłaszane mogą być prace wykonane w dowolnej technice i konwencji 
malarskiej, które nawiązywać będą do szeroko pojętej sztuki filmowej. Do udziału  
w konkursie na pewno zachęcą nagrody… Uczestnicy walczyć będą o prestiŜową nagrodę 
publiczności, natomiast na głównego laureata czeka wygrana w wysokości 1000zł. 
  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia  
BEST Festiwalu. 

  

 


