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PROJEKTY REALIZOWANE W DZIALE KFC PRZEZ OSTATNI KWARTAŁ 2016 ROKU
Szanowni,
W imieniu całego działu Krakow Film Commission chciałbym się z Wami podzielić krótkimi
informacja o projektach realizowanych przez nas w ostatnim kwartale 2016 roku. Było tego sporo
Dlatego chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie jakiego nam
udzieliliście. WIELKIE DZIĘKI!!!
Kolejny rok zapowiada się nie mniej owocnie niż ubiegły, a już w lutym organizujemy kolejną premierę
naszej koprodukcji międzynarodowej czyli filmu „Maria Skłodowska-Curie” w reż. Marie Noëlle, który
wieżę będzie kolejnym naszym wspólnym sukcesem.
Październik
- Udział w Festiwalu REGIOFUN w Katowicach jedynym Festiwalu w Europie dedykowanemu filmom
wspartym przez Regionalne Fundusze Filmowe
- Organizacja inscenizacji „Hołdu Pruskiego” na Rynku Głównym we współpracy z UMK i Wytwórnią
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
- Wsparcie projektu EDKA - Europejskiego Dnia Kina Artystycznego
- Organizacja planu zdjęciowego do naszej koprodukcji, filmu „Śpij kochanie” w reż. Krzysztofa Langa
- Organizacja planu zdjęciowego do serialu TVN „Belle Epoque”
Listopad
- Udział w komisji selekcyjnej konkursu „Trzy Korony- Małopolska Nagroda Filmowa”
- Współorganizacja warsztatów Sławomira Idziak Film Spring Open oraz organizacja konferencji
prasowej z udziałem Juliette Binoche w ICE Kraków
- Spacer śladami filmowej animacji
- Pomoc w organizacji planu zdjęciowego do program dla francuskiej telewizji ARTE pt. „Wind Quest”
- KBF i KFC zostało jedynym w Polsce partnerem strategicznym projektu „Less Is More” (Limited
Budget Development Training)
- Organizacja przeglądu filmów Andrzeja Wajdy we współpracy z kinem Pod Baranami
Grudzień
- Udział w międzynarodowych targach lokacyjnych FOCUS w Londynie
- Organizacja 145 zjazdu Funduszu EURIMAGES w Krakowie
- Organizacji Gali wręczenia nagród „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” w ICE Kraków
- Organizacja premiery filmu w koprodukcji KBF pt. „FALE” w reż. Grzegorza Zaricznego
- Partnerstwo w wydawnictwie o filmowych Krakowie tzw. Spacerowniku filmowym, który zostanie
wydany w 2017 roku

