Festiwal Dwa Brzegi

Pierwsza Konferencja Prasowa Festiwalu

Pierwsza konferencja prasowa Festiwalu
24 kwietnia 2007 roku odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów
ogólnopolskich. Konferencję prowadziła Monika Czepielewska - Rzecznik Prasowy Festiwalu, która
przedstawiła Dyrektora Artystycznego Festiwalu - Grażynę Torbicką, Dyrektora Festiwalu - Bogusława
Bojczuka oraz Producenta Festiwalu - Zbigniewa Dobrosza oraz osoby zaproszone.
Na spotkaniu obecni byli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, Burmistrz
Kazimierza Dolnego Grzegorz Dunia oraz Zarząd Stowarzyszenia DWA BRZEGI, które jest inicjatorem i
pomysłodawcą Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą. Dyrektor
Festiwalu Bogusław Bojczuk krótko opowiedział o tradycji imprez filmowych w Kazimierzu Dolnym oraz
niedawno powstałym Stowarzyszeniu DWA BRZEGI.
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa, udzielając pełnego poparcia działaniom podjętym przez
stowarzyszenie, a mającym na celu powrót imprezy do Kazimierza.
Dyrektor Artystyczny - Grażyna Torbicka przedstawiła ramowe założenia programowe. W swojej
wypowiedzi podkreśliła, iż nie jest to tylko wydarzenie filmowe - nowa nazwa "Festiwal Filmu i Sztuki" ma pełne odzwierciedlenie w programie imprezy. Na Festiwalu nie będzie konkursu. Będzie jedynie
Nagroda Publiczności - publiczności, która kocha Kazimierz i jego filmową atmosferę - powiedziała
Grażyna Torbicka.
Następnie Jarek Koziara - przedstawił swoje dzieła: logo Festiwalu, a także plakat Festiwalu Filmu i Sztuki
DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą. Zrobił to w sposób wielce oryginalny - najpierw
opowiadając o tym "co artysta (czyli on sam), miał na myśli", a dopiero potem ujawniając zebranym
festiwalowy plakat. Pani Magda Misztal - Dyrektor ds. Marketingu - powiadomiła zgromadzonych o
patronatach medialnych, a także prowadzonych negocjacjach ze sponsorami strategicznymi - na tym
etapie rozmów - jeszcze niejawnymi.
Po konferencji wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez restaurację
ŻYWICIEL, której serdecznie dziękujemy za udostępnienie miejsca oraz przygotowanie poczęstunku. W
zakładce Pliki do pobrania są umieszczone materiały prasowe przygotowane na konferencję. Zdjęcia z
konferencji będzie można obejrzeć w zakładce Galeria.

http://www.festiwal2007.dwabrzegi.pl
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