
Wydarzenia
Zmieniony 09.03.2008.

  Wydarzenia                                     
   Koncert na otwarcie Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi to : Gustavo Santaolalla i Bajofondo Tango
Club z Argentyny.
 Gustavo Santaolalla, dwukrotny zdobywca Oskara za muzyke do filmów : "Tajemnica Brokeback
Mountain", "Babel", autor muzyki do filmów "Amores Perros", "Dzienniki motocyklowe" przyjeżdża do
Kazimierza ze swoimi muzykami, by zaprezentować niezwykły koncert połączony z widowiskiem
multimedialnym, inspirowanym tradycją i kulturą latynoamerykańską. Zamek w Kazimierzu, 4 sierpnia,
godz.21.00.  
    
  Kepa Junkera, baskijski muzyk, uznawany przez Pedro Almodovara za jednego z najciekawszych
baskijskich twórców, zaproszony przez tego reżysera do współpracy przy filmach "Volver", "Porozmawiaj
z nią" przyjeżdża do Kazimierza na Festiwal Dwa Brzegi, by w środę 8 sierpnia na Zamku dać jedyny w
Polsce koncert.
 Kepa Junkera to wirtuoz gry na specjalnym baskijskim akordeonie "trikitixa", a w skład zespołu wchodzi
niezwykły instrument baskijskich cieśli : "xialaparta". 
W sekcji Świat pod namiotem pokażemy film dokumentalny "Ostatni Nomadzi" opowiadający o wędrówce
xialaparty przez świat.
   
  Gość specjalny Festiwalu Filmu I Sztuki Dwa Brzegi BOB RAFELSON.
 Retrospektywa filmów amerykańskiego reżysera, scenarzysty i producenta, postaci kultowej w kulturze
amerykańskiej Boba Rafelsona.
 W programie filmy : 
       
 -  "Głowa" (debiut, napisany wspólnie z Jackiem Nicholsonem),      
 -  "Pięć łatwych utworów" (wielka kreacja Jacka Nicholsona),      
 -  "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy" ( z Jackiem Nicholsonem       i Jessicą Lang),      
 -  "The King of Marvin Gardens" (Jack Nicholson, Bruce Dern, Ellen Burstyn),      
 -  "Krew i wino",      
 -  "Góry Księżycowe" ( "Mountains of the Moon").  
       Bob Rafelson otworzy cykl spotkan pod hasłem Lekcja kina, autorski projekt zatytułowany "Spowiedź
reżysera filmowego", w którym opowiadać będzie o swojej pasji do sztuki filmowej.  

 Filmowy duet Bohumil Hrabal i Jiri Menzel. 
Przegląd filmów Jiri Menzla zrealizowanych na podstawie prozy Hrabala.
  W programie filmy :      
 - "Perly na dnie"(debiut Menzla),     
 - "Skowronki na uwięzi",     
 - "Postrzyżyny",     
 - "Pociągi pod specjalnym nadzorem",     
 - "Obsługiwałem angielskiego króla".  Spotkanie na festiwalu Dwa Brzegi z Jirim Menzlem (gosciem
specjalnym), w niedziele 5 sierpnia. 

   Na otwarcie premiera polska nowego filmu Giuseppe Tornatore "Nieznajoma".      
Premiery polskie filmów F.Ozpeteka, Fatiha Akina, Kim Ki Duka,i innych twórców kina artystycznego.   
Festiwal uroczyście zakończy premierowy pokaz filmu "Zakochany Molier" (reż. Laureat Tirard). 

Na Zamku w Janowcu koncert na zamknięcie Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Mitch&Mitch i rumuńska
orkiestra weselno - pogrzebowa Fanfara Zimbrul (współpracująca z Emirem Kusturicą).                           
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