Ljubljana, 27. januar 2015

Cenjene novinarke in novinarji!
Le še slab mesec nas loči od 9. festivala gorniškega filma Domžale, osrednje slovenske
kulturno-gorniške prireditve, ki bo med 23. in 27. februarjem 2015 povabila v Cankarjev dom
v Ljubljani, Mestni kino Domžale, Mestni kino Metropol v Celju in Mestni kino Ptuj.
Na filmskem platnu bodo krila razprli neustrašni plesalci v navpičnicah, pustolovci in
raziskovalci prvinskega, v drugačen prostor in čas bodo popeljale prigode prebivalcev
odmaknjenih kotičkov sveta, odmevala bodo močna naravovarstvena sporočila, odstirale se
bodo veličastne podobe gora, v nedrjih katerih se pišejo zgodbe o zmagah in porazih, o
prvenstvenih dosežkih velikanov in smelih korakih malih junakov, o uresničenih sanjah in
zanesenjaških načrtih, o praznovanju življenja in prenekaterem slovesu v gorah.
Edini tovrstni festival v Sloveniji, ki ga že deveto leto organizira Društvo za gorsko kulturo z
direktorjem Silvom Karom na čelu, je od leta 2007 tudi član ugledne Mednarodne zveze
gorniškega filma (IAMF). Na festivalski razpis se je prijavilo 93 filmov z vseh koncev sveta. V
tekmovalni program letošnjega festivala je bilo izbranih 50 filmov skupne dolžine 32 ur, ki so
nastajali v ZDA, Franciji, Angliji, Švici, Nemčiji, Sloveniji, Avstriji, Nepalu, Kanadi, Novi
Zelandiji, Iranu, Poljski, Slovaški, Mehiki, Italiji, Indiji, Omanu …
Filme bo ocenjevala petčlanska mednarodna žirija: nemška televizijska urednica in plezalka
Claudia Kühle, slovenska scenaristka dokumentarnih filmov in svobodna kulturna ustvarjalka
Mojca Volkar Trobevšek, avstrijski filmski ustvarjalec in sodelavec festivala gorniškega filma
v Gradcu Matthias Aberer, nepalski okoljevarstvenik, avtor dokumentarnih filmov in
organizator več filmskih festivalov v Nepalu Sudarson Karki ter slovenski športni plezalec in
alpinist Matjaž Jeran.
Pestro filmsko dogajanje bodo dopolnili predavatelji, zgodbam katerih bo veselje prisluhniti:
legendarna ameriška plezalka Lynn Hill, ki je po vsem svetu premikala meje prostega
plezanja in leta 1993 prva prosto premagala znameniti Nos v El Capitanu, ikona športnega
plezanja Maurizio Zanolla - Manolo iz Italije, mojster najmanjših oprimkov, ki pri 56 letih še
vedno pleza smeri z oceno 9a, predani nepalski raziskovalec ptic s fotoaparatom in kamero v
roki Sudarson Karki, ki bo predstavil ptice Himalaje, slovenski plezalski zanesenjak in idejni
oče Plezalnega centra Ljubljana Matjaž Jeran, znan po doživeti plezalni in popotniški
fotografiji in nepozabnih zgodbah, ter ob letošnji 40-letnici prvega slovenskega vzpona na
osemtisočak člani odprave Makalu 1975. V spremljevalnem programu bo mogoče prisluhniti
predavanju o znameniti pohodniški poti Alpe Adria Trail, na alpinistično-plezalnem večeru
pa bo Planinska zveza Slovenije razglasila najboljše alpiniste in športne plezalce leta 2014.
Podroben festivalski program vam razkrijemo prav kmalu, ko vas povabimo tudi k
akreditiranju za festival.
Do takrat pa – prisrčen gorniški pozdrav!
Ekipa 9. festivala gorniškega filma Domžale

Društvo za gorsko kulturo, Kamniška cesta 13, SI – 1230 DOMŽALE / D. Š.:SI72338148 / Matična številka: 2076527000 /
Poslovni račun: SI56 0230 0025 6044 222 Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

