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O FESTIWALU: 

BEST Festiwal Filmowy to impreza jedyna w swoim rodzaju. Już po raz drugi w 

Tychach będziemy mieli okazję spotkać się z kinem gdzie indziej nie pokazywanym, kinem w 

innych miejscach wypieranym przez masowe produkcje amerykańskie. Głównym założeniem 

jest pokazanie filmów przeznaczonych dla szerokiej, dorosłej i bardziej wymagającej 

widowni. Repertuar BEST Festiwalu zawiera filmy popularne i te trochę trudniejsze, ale 

przede wszystkim filmy, które się ogląda, filmy docenione przez krytykę ale i przez 

widownię. Festiwal chce zwrócić uwagę widza na nieco inną perspektywę i nieco inne 

poczucie humoru niż to oferowane przez hollywoodzkie superprodukcje. Aby i to kino nie 

miało przed nami tajemnic. BEST Festiwal to europejskie festiwale filmowe w pigułce. 

Filmów które pokazuje nie znajdziemy w normalnej dystrybucji kinowej w większości 

śląskich miast. BEST Festiwal Filmowy jest corocznym spotkaniem z takim kinem – 

uznanym przez krytykę, o pozytywnym międzykulturowym przesłaniu, pokazującym koloryt 

lokalny danego kraju. Do dyspozycji widzów organizatorzy przekazują również stronę 

internetową www.bestfestiwal.pl, która stanie się platformą wymiany opinii i propozycji na 

następne edycje festiwalu. Jak na festiwal filmowy przystało publiczność wybierze również 

zwycięzców w dziesięciu kategoriach: najlepszy film festiwalu, najlepszy film Przeglądu 

Głównego, najlepszy film Przeglądu Post Scriptum, najlepszy aktor i aktorka 

pierwszoplanowa, najlepszy aktor i aktorka drugoplanowa, reżyseria, muzyka i zdjęcia.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współtworzenia BEST Festiwalu 

Filmowego. 

 

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH FESTIWALU

 

 

Agnieszka Kondrat 

Dyrektor Festiwalu 

tel.: 032 216-53-86 

kom: 500 169 157 

e-mail: a.kondrat@bestcentrum.pl 

 

 

 

 

 

 

Natalia Wasyluk 

Sekretarz Festiwalu 

Asystent ds. kontaktów z mediami 

tel.: 032 217-78-01 

kom: 510 314 445 

e-mail: n.wasyluk@bestcentrum.pl 

 

http://www.bestfestiwal.pl/
mailto:a.kondrat@bestcentrum.pl
mailto:d.stanczyk@bestcentrum.pl
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PRZEGLĄD GŁÓWNY FESTIWALU 

19-21 marca 2010 

 

                                   RICKY 
 
reżyseria: François Ozon  

czas trwania: 90 minut  

dystrybucja: Gutek Film 
 

produkcja: Francja 

 

Twórcy Amelii i 8 kobiet przedstawiają historię niezwykłej 

miłości, w której rzeczywistość przeplata się z elementami 

magicznymi. Zwyczajne spotkanie dwojga ludzi staje się 

początkiem niezwykłej historii. Katie, jest samotną matką, na 

co dzień pracującą w fabryce. Pewnego dnia na jej drodze staje 

Paco i zakochują się w sobie niemal od pierwszego wejrzenia. 

Owocem tej miłości będzie Ricky, dziecko o niezwykłych 

zdolnościach, które wystawi uczucia Katie i Paco na próbę. 

 

NAGRODY: Złoty Niedźwiedź - nominacja 

 

Czas projekcji: 19. marca 2010 (piątek) godz. 18:00  

 

 

 

CICHY CHAOS - Caos calmo 
 

reżyseria: Antonio Luigi Grimaldi  

czas trwania: 105 minut 

dystrybucja: Vivarto 
 

produkcja: Włochy 

 

Pietro, producent filmowy, ratuje przed utonięciem kobietę. Po 

powrocie do domu dowiaduje się, że jego żona umarła. Zostaje 

jedynym opiekunem 10-letniej córeczki Claudii. Mężczyzna musi 

przystosować się do całkiem nowej sytuacji i nauczyć 

najprostszych, codziennych czynności. Wycofuje się  

z szaleńczego pędu, który towarzyszył mu w pracy, zaczyna 

szukać siebie, a przede wszystkim całe dnie spędza w parku obok szkoły córki. Tu na 

nowo rodzi się jego świat. 

NAGRODY: 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale - nominacja;  

Włoska Akademia Filmowa, wygrana: najlepsza piosenka, najlepszy aktor drugoplanowy; 

 

Czas projekcji: 19. marca 2010 (piątek) godz. 20:15 
 

 

 

http://www.filmweb.pl/o11958/Fran%C3%A7ois+Ozon
http://www.gutekfilm.com.pl/
http://www.filmweb.pl/o170973/Antonio+Luigi+Grimaldi
http://www.vivarto.pl/
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ITALIANIEC - Italianetz 

reżyseria: Andrei Kravchuk 

czas trwania: 99 minut 

dystrybucja: Vivarto 
 
produkcja: Rosja 

Porzucony przez rodziców 6-letni Wania mieszka  

w zniszczonym domu dziecka w małej rosyjskiej wsi. 

Pewnego dnia zostaje adoptowany przez włoską rodzinę. 

Czeka na niego szczęśliwe i bogate życie na słonecznym 

południu Europy. Chłopiec ma jednak zupełnie inne plany. 

Chce odnaleźć swoją biologiczną matkę;  wyrusza więc w 
niezwykłą i pełną przygód podróż.   

NAGRODY:  
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale : Kryształowy Niedźwiedź 

Czas projekcji: 20. marca 2010 (sobota) godz. 18:00 

 

 
 

GŁÓD – Hunger 
 
reżyseria: Steve McQueen  

czas trwania: 96 minuty  

dystrybucja: Monolith Films  

 

produkcja: Irlandia 

 

Film "Hunger" to debiut reżyserski Steve'a McQueena. Irlandia 

Północna, członkowie paramilitarnej armii IRA w więzieniu 

przeprowadzają protest czystości. Walczą o to aby ich status 

więzienny zmienić ze zwykłych kryminalistów na więźniów 

politycznych. Jeden z więźniów to Bobby Sands zatrzymany po 

strzelaninie z policją. Oddany sprawie postanawia 

przeprowadzić strajk głodowy. 

 

 

NAGRODY:  

Nagroda dla najlepszego debiutanta  w Cannes,  

Nagroda Specjalna dla reżysera w Wenecji, Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych 

 
Czas projekcji: 20. marca 2010 (sobota) godz. 20:15 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmweb.pl/o538031/Andrei+Kravchuk
http://www.vivarto.pl/
http://www.filmweb.pl/o868291/Steve+McQueen
http://www.monolith.pl/
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ZONA – La Zona 
 

reżyseria: Rodrigo Plá  

czas trwania: 97 minut  

dystrybucja: Kino Świat 
 

produkcja: Hiszpania 

 

Tytułowa Zona to wyjątkowo ekskluzywne, zamknięte, 

oddzielone od reszty miasta drutem kolczastym osiedle w 

Mexico City. Pewnego dnia trzech wyrostków, mieszkających w 

pobliskich slumsach postanawia obrabować jeden z domów. 

Nieszczęśliwie, w trakcie rabunku ginie starsza kobieta, na co 

zaalarmowani strażnicy reagują bezwzględnie: dwóch 

chłopaków ginie od ich kul. Trzeciemu udaje się ukryć w 

podziemiach osiedla-fortecy. Gdy mieszkańcy luksusowej 

enklawy dowiadują się, że sprawiedliwość nie została do końca 

wymierzona, postanawiają nie zawiadamiać policji i na własną 

rękę organizują obławę na nastolatka.  

 

NAGRODY: 

 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji: 2 nagrody,  

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto 1 nagroda 

 
Czas projekcji: 21. marca 2010 (niedziela) godz. 18:00 

 

 
 

BIAŁA WSTĄŻKA - Eine deutsche   
Kindergeschichte 

 
reżyseria: Michael Haneke  

czas trwania: 144 minuty 

dystrybucja: Monolith Plus 
 

produkcja: Niemcy, Austria 

Na rok przed I wojną światową seria niewyjaśnionych wydarzeń 

zakłóca spokojne życie na jednej z niemieckich wsi. Jadący 

konno lekarz potyka się o rozpiętą w poprzek drogi linę, pobliska 

stodoła staje w płomieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona 

i poddana torturom. Wszystko wskazuje na wykonywanie przez 

kogoś rytualnych kar. Nauczyciel miejscowej szkoły obserwuje   rozwój wydarzeń, aby 
wkrótce poznać przerażającą prawdę. 

NAGRODY: 

Nominacja do Oscara dla najlepszego filmu nie anglojęzycznego oraz zdjęcia 

Złota Palma – Cannes 

Nagroda Francuskiego Systemu Edukacji Narodowej 

Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) w Cannes 

 
Czas projekcji: 21. marca 2010 (niedziela) godz. 20:15 

http://www.filmweb.pl/o156179/Rodrigo+Pl%C3%A1
http://www.kinoswiat.pl/
http://www.filmweb.pl/o10415/Michael+Haneke
http://www.monolithplus.pl/
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PRZEGLĄD POST SCRIPTUM    
 pokazy dodatkowe 26 marca - 11 kwietnia 2010 

 

 
 

HAŃBA – Disgrace 
 
reżyseria: Steve Jacobs  

czas trwania: 120 minut  

dystrybucja: Gutek Film 
 

produkcja: Australia, RPA 

 

Profesor David Lurie (John Malkovich) jest wyrafinowanym 

człowiekiem i wykładowcą literatury brytyjskiej w Cape Town. 

Po rozstaniu z żoną wiedzie samotne życie i jest zajęty 

wyłącznie zaspokajaniem swoich pragnień. Poezja, dobre wino  

i muzyka klasyczna towarzyszą jego życiu częściej, niż ludzie. 

Jednak romans z piękną studentką, uruchomia lawinę 

wydarzeń, które spowodują, że będzie musiał przewartościować    

całe swoje życie...  

 

NAGRODY: 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto: Nagroda Festiwalowa w sekcji 'Prezentacje 

Specjalne' ('Special Presentations') 

 
Czas projekcji: 26. marca 2010 (piątek) godz. 20:15 

 
 

 
GOMORRA 

 
reżyseria: Matteo Garrone  

czas trwania: 135 minuty  

dystrybucja: Syrena Films 
 

produkcja: Włochy 

 

Władza, pieniądze i krew – oto wartości, z którymi mieszkańcy 

prowincji Neapolu i Caserty stykają się każdego dnia. Nieważne, 

czy jesteś krawcem, absolwentem wyższej uczelni czy 

nastolatkiem, któremu wydaje się, że żyje w gangsterskim 

filmie. Twoim światem rządzi wszechobecna Camorra. Jej zasady 

są proste. Jeśli je złamiesz, czeka cię śmierć.  

„Gomorra” to poruszająca adaptacja głośnej powieści Roberto Saviano, za którą włoska 

mafia wydała na autora wyrok śmierci. Szokująca opowieść o potężnej organizacji, 

odpowiedzialnej za 4000 zabójstw w ciągu ostatnich trzydziestu lat.  

 

NAGRODY: 

2008 Festiwal Filmowy w Cannes – Grand Prix 

2008 Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej – Najlepszy Film 

2008 Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej – Najlepszy Scenariusz 

2008 Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej – Najlepsza Reżyseria 

2008 Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej – Najlepsze Zdjęcia 

2008 Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej – Najlepsza Rola Męska 

 

Czas projekcji:  28. marca (niedziela) godz. 18:00 

http://www.filmweb.pl/o4323/Steve+Jacobs
http://www.gutekfilm.com.pl/
http://john.malkovich.filmweb.pl/
http://www.filmweb.pl/o119059/Matteo+Garrone
http://www.syrenafilms.com/
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KROPKA.COM - Dot.com 
 

reżyseria: Luís Galvao Teles  

czas trwania: 103 minuty 

dystrybucja: Vivarto 
 

produkcja: Portugalia 

 

Opowieść o starciu dwóch generacji i światów. Águas-Altas - mała 

wieś w Portugalii - zostaje pozwana przez hiszpańską korporację 

z powodu… strony internetowej. Wieś jest gospodarzem domeny 

o tej samej nazwie, co międzynarodowa marka wody mineralnej. 

Sądowa batalia szybko zamienia się w medialny cyrk. W 

mieszkańcach wsi rodzi się duma i poczucie przynależności. 

Nawet ci, którzy nie wiedzą, czym jest Internet, czują się w obowiązku bronić strony 

internetowej… 

NAGRODY:  

Nagroda publiczności - Ścieżki Kina Portugalskiego                                               
 

 
Czas projekcji:  01. kwietnia (czwartek) godz. 20:15 

 
 

 
 

 
MÓJ NAUCZYCIEL - Venkovský učitel 
 

reżyseria: Bohdan Sláma  

czas trwania: 120 minut 

dystrybucja: Gutek Film 
 

produkcja: Czechy 

 

Petr jest nauczycielem biologii. Zachęca swoich młodych 

podopiecznych, aby poznawali bogactwo natury, a przez to  

i samych siebie. Jednak nie zdaje sobie sprawy, jak wiele 

musi jeszcze dowiedzieć się o sobie i swoich pragnieniach, 

przed którymi ucieka. Zostawiając rodziców i wszystkie 

niespełnione miłości w Pradze, jedzie do wiejskiej szkoły. Tam 

zaprzyjaźnia się z Marie i jej nastoletnim synem, Ladą. 

Wkrótce między tą trójką rodzą się silne emocje – Marie pragnie Petra, on pragnie Lady, 

a Lado... Te uczucia zaważą na całym ich życiu.  

 
NAGRODY: Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna : 2 nagrody i 5 nominacji 

 

 
 
Czas projekcji: 02. kwietnia (piątek) godz. 20:15 

  
 

 
 

 

 

http://www.filmweb.pl/o91679/Lu%C3%ADs+Galvao+Teles
http://www.vivarto.pl/
http://www.filmweb.pl/o112628/Bohdan+Sl%C3%A1ma
http://www.gutekfilm.com.pl/
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 BABY LOVE - Comme les autres 

 

reżyseria: Vincent Garenq  

czas trwania: 90 minut 

dystrybucja: Vivarto 

 

produkcja: Francja 

 

 

Są perfekcyjną parą. Prawie perfekcyjną… Emmanuel chce 

mieć dziecko, Philippe nie chce. Pewnego dnia Emmanuel 

postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ryzykując utratę 

Philippe’a. Ale jak zrobić dziecko, kiedy rodzicami mają 

być dwaj mężczyźni? 

 

 

NAGRODY: 

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego OFF CAMERA  

(kategoria: Odkrycia Roku),  

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu;  

Lato Filmów w Warszawie - Wyróżnienie  

(uzasadnienie: za zabawne i inteligentne podjęcie tematu rodzicielstwa w rodzinach  

o różnych orientacjach seksualnych) 

          
Czas projekcji:  09. kwietnia (piątek) godz. 20:15 

 

                              
                                       

  
MILLENNIUM – MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY NIENAWIDZĄ 

KOBIET –Män som hatar kvinnor 
 

reżyseria: Niels Arden Oplev  

czas trwania: 152 minuty 

dystrybucja: Monolith Films 
 

produkcja: Szwecja 

 

Historia sięga lat 60-tych, kiedy 16-letnia Harriet Vanger, 

pochodząca z zamożnej rodziny, znika bez śladu. Czterdzieści lat 

później dziennikarz gazety „Millennium” - Mikael Blomqvist 

(Michael Nyqvist) otrzymuje nietypowe zlecenie - wpływowy 

przedsiębiorca Henrik Vanger zwraca się do niego z prośbą  

o spisanie rodzinnej historii. W trakcie wyszukiwania potrzebnych do kroniki familijnej 

informacji wychodzi na jaw prawdziwy powód zlecenia – odnalezienie zaginionej 

siostrzenicy Vangera – Harriet. Zagłębiając się w przeszłość, Mikael wraz z pomagającą 

mu młodą dziewczyną Lisbeth powoli odkrywa przerażającą i krwawą historię rodziny… 

 

NAGRODY: Europejska Nagroda Filmowa 2 nominacje                                     

 
Czas projekcji: 11. kwietnia (niedziela) godz. 18.00 

   

http://www.filmweb.pl/o798314/Vincent+Garenq
http://www.vivarto.pl/
http://www.filmweb.pl/o323102/Niels+Arden+Oplev
http://www.monolith.pl/
http://www.filmweb.pl/o31644/Michael+Nyqvist
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REPERTUAR BEST FESTIWALU 

 
PRZEGLĄD GŁÓWNY 

19-21 marca 2010 

 

19. marca 2010 (piątek) 

godz. 18:00 "Ricky" reż. François Ozon /2009 Francja 

Film w języku francuskim z polskimi napisami. 

godz. 20:15 "Cichy chaos" reż. Antonio Luigi Grimaldi /2008 Włochy 

Film w języku włoskim z polskimi napisami. 

20. marca 2010 (sobota) 

godz. 18:00 "Italianiec" reż. Andrei Kravchuk /2005 Rosja 

Film w języku rosyjskim z polskimi napisami. 

godz. 20:15 "Głód" reż. Steve McQueen /2008 Irladnia, Wielka Brytania 

Film w języku angielskim z polskimi napisami. 

21. marca 2010 (niedziela) 

godz. 18:00 "Zona" reż. Rodrigo Pla /2007 Meksyk, Hiszpania 

Film w języku hiszpańskim z polskimi napisami. 

godz. 20:15 "Biała wstążka" reż. Michael Haneke / 2009 Austria, Niemcy 

Film w języku niemieckim z polskimi napisami. 

 

PRZEGLĄD POST SCRIPTUM 

pokazy dodatkowe 26 marca - 11 kwietnia 2010 

26. marca (piątek) 

godz. 20:15 "Hańba" reż. Steve Jacobs /2008 RPA, Austrialia 

Film w języku angielskim z polskimi napisami. 

28. marca (niedziela) 

godz. 18:00 "Gomorra" reż. Matteo Garrone /2008 Włochy 

Film w języku włoskim z polskimi napisami. 

01. kwietnia (czwartek) 

godz. 20:15 "Kropka.com" reż. Luis Galvao Teles /2007 Portugalia 

Film w języku portugalskim z polskimi napisami. 

02. kwietnia (piątek) 

godz. 20:15 "Mój Nauczyciel" Reż. Bohdan Sláma /2008 Czechy 

Film w języku czeskim z polskimi napisami. 

09. kwietnia (piątek) 

godz. 20:15 "Baby Love" reż. Vincent Garenq /2008 Francja 
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Film w języku francuskim z polskimi napisami. 

11. kwietnia (niedziela) 

godz. 18:00 "Millennium - Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet" reż. Niels Arden Oplev 

/2009 Szwecja 

Film w języku szwedzkim polskimi napisami. 

 

 

 

CENNIK BILETÓW 

 

w kasie kina 

www.novekino.pl 

bilet na 1 seans dla wszytkich widzów - 14zł 

bilet na 1 seans za okazaniem Złotej Karty BEST - 12zł 

kupując bilet w kasie widz od razu wybiera miejsce 

 

 w BEST CJO 

www.bestcentrum.pl 

voucher na 1 seans dla słuchaczy BEST CJO - 12zł 

voucher na 1 seans dla pozostałych osób - 14zł 

 

karnet na cały festiwal dla wszystkich (12 voucherów) - 120zł (1 film=10zł) 

karnet na wybrany przegląd dla wszystkich (6 voucherów) - 66zł (1 film=11zł) 

  

kupując voucher w BEST CJO widz zamienia go bezgotówkowo w kasie kina na bilet 

wybierając miejsce, jednakże zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę 

internetową www.novekino.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.novekino.pl/
http://www.bestcentrum.pl/
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Harmonogram Imprez Towarzyszących 

 

12 marca 2010 (piątek) godz. 18.00 - KSSE Tychy 

WERNISAŻ ALBERTA OSZKA "LOGO-HOMO-TOTEM" 

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki na uroczystą wystawę prac koordynatora i 

przewodniczącego Jury naszego Festiwalowego Konkursu Plastycznego – Alberta Oszka pod 

tytułem  „LOGO-HOMO-TOTEM”. Wernisaż poświęcony będzie sztuce malarskiej oraz 

graficznej autorstwa Pana Alberta. 

Organizatorzy w pierwszym dniu wystawy, oprócz miłej atmosfery przewidzieli poczęstunek 

dla wszystkich gości, a także oprawę muzyczną w wykonaniu młodego artysty - Jakuba 

Fedaka. Wystawa potrwa 1 miesiąc. 

Miejsce: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Galeria Strefart, w Tychach przy ulicy 

Fabrycznej 2. 

*****  

19 marca 2010 (piątek) godz. 19.45 - Nove Kino Tychy  

DEGUSTACJA WIN 

Na rozpoczęcie Festiwalu wszystkich pełnoletnich widzów zapraszamy na degustację 

przygotowaną przez sklep dobrewina.pl . Świetna okazja żeby poznać nowe gatunki win i 

znaleźć swój ulubiony! 

Wstęp - dla uczestników BEST Festiwalu  

Miejsce degustacji: Nove Kino Tychy 

Organizator degustacji: Sklep z winami dobrewina.pl:  

ul. Darwina 15 , 43-100 Tychy  

Kontakt tel. 32 780 56 19, 608 81 46 44 

e-mail: malgorzata.ziaja@dobrewina.pl  

 ***** 

19 marca 2010 (piątek) godz. 21.00 - Skup Kultury Tychy 

IMPREZA OTWIERAJĄCA BEST FESTIWAL 

W Skupie Kultury na otwarcie BEST Festiwalu zagra  DJ Nacho – założyciel i członek 

SteroStronaMiasta.pl. 

 Wstęp wolny. 

***** 

 20 marca 2010 (sobota) godz. 21.00 - Skup Kultury Tychy 

 SILESIAN BANQUET UNION   
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Impreza, na której królować będą funk, breakbeat oraz oldschool w wykonaniu członków 

kolektywu Silesian Bankiet Union: Shwanz, Zombee, d.End 

Wstęp 15 zł / 10 zł z biletem kinowym lub za okazaniem karty Best 

***** 

22 marca 2010 (poniedziałek) godz. 20.00 - Skup Kultury Tychy 

PRZĘGLĄD KRÓTKICH FORM FILMOWYCH  

studentów z łódzkiej i katowickiej szkoły filmowej. Wstęp wolny. 

***** 

23 marca 2010 (wtorek) godz. 20.00 - Skup Kultury Tychy 

FUTURE SHORTS 

czyli pokaz krótkich form filmowych ze światowego obiegu. Wstęp: 10 zł. 

***** 

27 marca 2010 (sobota) godz. 21.00 - Skup Kultury Tychy  

FREAKS BEHIND THE DECKS #2  

Zagrają: Dr.Black – nieodłączny element Skupu Kultury. Jako jeden z pierwszych dj-ów na 

Śląsku promował muzykę breakbeat, d'n'b i jungle. Organizator wielu imprez, twórca licznych 

mash-up'ów, czołowy DJ polskiej scenu drum and bass. 

Smart to jeden z założycieli formacji drum and bass'owej Euforia Crew. Wraz z dj Ininity jest 

współorganizatorem cykli imprez pod nazwą Bass Nation. Zapraszają na nie dj'ów z całej 

Polski, urozmaicających te imprezy wybuchową mieszanką muzyki. 

Mass Miguello –  młody, kreatywny pasjonat muzyki elektronicznej! Członek kolektywu 

Independent. 

Wizualizacje Live! Mix sampli video, animacji i grafiki przygotowywany na żywo do muzyki 

na dużym ekranie zaprezentują vj one_vision(BreakBrainArt Colectif) i vj Koletz oraz 

gościnni vj-e. 

wstęp 15 zł / 10 zł z biletem kinowym lub za okazaniem Złotej Karty Best  

***** 

10 kwietnia 2010 (sobota) godz. 19.00 - Skup Kultury Tychy 

FINISAŻ FESTIWALOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Finisaż wystawy oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego organizowanego w ramach 

BEST Festiwalu Filmowego. 

***** 

10 kwietnia 2010 (sobota) godz. 21.00 - Skup Kultury Tychy 

KLINIKA DR BLACK'A! 

Tym razem u boku Dr Black'a zagra Nacho – założyciel stereostronamiasta.pl oraz Clang - 

członek THC Undaground 
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Wizualizacje Live! 

Mix sampli video, animacji i grafiki przygotowywany na żywo do muzyki na dużym ekranie 

zaprezentują vj one_vision(BreakBrainArt Colectif) i vj Koletz oraz gościnni vj-e. 

wstęp 15 zł / 10 zł z biletem kinowym lub za okazaniem Złotej Karty Best 

 

 

ZAPRASZAMY!:   www.bestfestiwal.pl  www.skupkultury.pl 

 

KONKURSY 

 

RUSZ KOMÓRKĄ 

 

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INTERPRETCJĘ SCENY Z WYBRANEGO FILMU 

PREZENTOWANEGO PODCZAS BEST FESTIWALU FILMOWEGO "KINO 

BESTajemnic" 2010.  

Konkurs dla wszystkich uczestników BEST Festiwalu.  

Prace w postaci 5-minutowych filmów nakręconych telefonem komórkowym, aparatem 

cyfrowym lub innym dostępnym urządzeniem należy wysłać na adres  

festiwal@bestcentrum.pl  (jeżeli nie przekraczają 5M) lub dostarczyć na płycie CD (jeżeli 

mają większą pojemność) do Sekretariatu BEST CJO w Tychach  

do dnia 30. kwietnia 2010r.  

Do wygrania całoroczny kurs językowy w BEST CJO!  

Szczegóły konkursu oraz regulamin na www.bestfestiwal.pl 

 

RUSZ PIÓREM 

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ WYBRANEGO FESTIWALOWEGO FILMU  

Atrakcyjne nagrody rzeczowe do wygrania w dwóch kategoriach: 

- recenzja w języku polskim 

- recenzja w języku obcym - do wyboru 10 popularnych języków 

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2010 roku. Prace należy wysłać na adres: 

festiwal@bestcentrum.pl 

Szczegóły konkursu oraz regulamin z www.bestfestiwal.pl 

 

 

 

http://www.bestfestiwal.pl/
http://www.skupkultury.pl/
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Festiwalowy Konkurs Plastyczny 

 

Podczas Festiwalu rozstrzygniemy także konkurs plastyczny skierowany do profesjonalistów.  

Wystawę prac konkursowych oglądać będzie można w multipleksie Nove Kino w Tychach 

(19- 28 marca) oraz w klubie Skup Kultury (29 marca -10 kwietnia) 

zapraszamy do głosowania na ulubioną pracę wystawy. W imieniu publiczności festiwalowej 

przekażemy nagrodę wynoszącą 500 zł. 

Dodatkowe nagrody przyznane zostaną przez Jury, w którego  składzie znajdą się 

przedstawiciele BEST CJO, Novego Kina i MCK w Tychach. 

Łączna pula nagród w konkursie to 2500 zł 

Zapraszamy także na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu podczas Finisażu w klubie 

Skup Kultury 10 kwietnia o godz. 19:00. 

Szczegóły na www.bestfestiwal.pl 

 


