Jeden svet 2012
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov

Kedy: 12. – 17. 3. 2012
Kde: Dom kultúry v Prievidzi
Viac info: www.jedensvet.prievidza.net

Program festivalu:
PONDELOK 12.03.12
16:00 | Arsy - Versy
Životný príbeh matky a jej syna Ľuboša, ktorý otočil svet hore nohami.

16:30 | Kongo: hlboké ticho
Brutálne znásilňovanie žien v Demokratickej republike Kongo.

18:00 | Symbolické otvorenie festivalu
Súčasťou otvorenia bude prezentácia Berkatu a malé prekvapenie!

18:45 | Berkat a Maršo – šťastie a sloboda
Detská tanečná skupina Maršo z utečeneckého tábora na turné v Európe.

20:00 | Príbehy z Jodoku
Umelecky pôsobivá výpoveď o zločinoch severokórejskej diktatúry.




UTOROK 13.03.12
16:00 | Pygmejovia – deti džungle
Život a zvyky najmenších ľudí Zeme - civilizácia nepoškvrnených Pygmejov.

17:00 | Thembi
Portrét energického dievčaťa, ktorá bojuje s démonizovanou chorobou HIV/AIDS.

18:00 | Kúpil som dažďový prales
Môže malý príspevok do školskej zbierky zachrániť prales?

19:00 | Hostia: Darina Maňurová a Ján Grenčík
Diskusia a prezentácia fotiek nielen o Afrike a Dobrej novine...

20:00 | Krv v mobile
Skrývajú sa vo vašom mobile „krvavé minerály“ z Konga?

STREDA 14.03.12
16:00 | Kapitalizmus - naša tajná receptúra
„Nedosiahnete úspech, pokiaľ nebudete kradnúť" - recept rumunského miliardára.

17:30 | Addis a Daniel: ukradnuté detstvo
Deti z etiópskeho vidieka sa stávajú ľahkou korisťou obchodníkov s ľuďmi.

18:00 | Salam Rugby
Presadiť v Iráne športovanie žien je neľahkou úlohou.

19:00 | Hosť: Alan Hyža
Diskusia a prezentácia fotiek nielen o Medzi nami a arabskej kuchyni...

20:00 | Chcem to skúsiť
Chlapec s Downovým syndrómom sa snaží získať vysokoškolské vzdelanie.

ŠTVRTOK 15.03.12
16:00 | Hip-hopová revolúcia
Undergroundová hip-hopová skupina, ktorej texty pravdivo popisujú kubánsku realitu.

17:00 | Naša škola
Snaha rómskych detí vymaniť sa z okov spoločenskej segregácie v Rumunsku.

18:30 | Nech sa páči, poďte ďalej
Je bežný život možný v segregovaných rómskych osadách?

19:00 | Hosť: Andrej Gliganič
Diskusia a prezentácia fotiek nielen o Človeku v tísni Slovensko a terénnej práci...

20:00 | Slovenská krčma
Aj v živote slovenských filmárov a filmov zohráva krčma svoje dôležité miesto.

PIATOK 16.03.12
16:00 | Slobodné javisko
Zakázané divadlo predstavuje jedinečný ostrovček slobody v Bielorusku.

16:30 | Spravodlivosť pre Sergeja
Príbeh daňového právnika, ktorý zaplatil najvyššiu cenu v boji proti korupcii.

17:30 | Prezentácia Človeka v ohrození
Poslaním tejto neziskovej organizácie je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov.

18:00 | Afganskí tanečníci
Afganské siroty sa často stávajú sexuálnymi otrokmi obchodníkov a veliteľov.

19:00 | Hosť: Andrej Bán
Diskusia a prezentácia fotiek nielen o Afganistane a projekte Adžamal...

20:00 | Manželka za päťdesiat oviec
Tradícia obchodu s manželkami v Afganistane pretrváva.

SOBOTA 17.03.12
10:00 | Obchod s orgánmi
Riešiť neľahkú finančnú situáciu predajom obličky je v Indii pomerne bežné.

11:30 | Miluj blížneho svojho
Reakcie slovenskej verejnosti na Dúhový pochod za práva LGBT komunity.

12:00 | V mene rodiny
Ročne dôjde vo svete asi k 5000 vraždám zo cti spáchaných v rodine.

13:15 | Toda - ďakujem
Príbeh o pomoci ľudí z malej obce, ktorí pomohli prežiť židovskému spoluobčanovi holocaust.

13:45 | Život na rovníku
Africké deti a mládež sú rovnako šikovné a nadané, ako tie naše v Európe.

14:15 | Matka
Matka, ktorá stráca syna v dôsledku jeho závislosti na heroíne.

14:45 | Môj únosca
Rekonštrukcia motívov únosu skupiny turistov v kolumbijskej džungli.

16:00 | Nechcené deti
Situácia opustených detí a problém náhradnej starostlivosti na Slovensku.

16:30 | Povieme si to v nebi
Príbeh slepého dievčaťa, ktorú k sebe prijala náhradná rodina.

17:00 | Proti prúdu – barmskí politickí väzni
Snaha generácií Barmčanov oslobodiť krajinu od tyranie.

18:30 | Losovanie cien z tomboly a záver
Do súťaže budú zaradené vyplnené hlasovacie lístky z diváckej ankety o najlepší film festivalu!

18:45 | Pocta Václavovi Havlovi
Nielen čitanie z literárneho diela...

19:00 | Občan Havel
Polické i súkromné drámy prezidenta Václava Havla.

