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Mednarodno srečanje in podelitev nagrad 12. festivala gorniškega filma

Drage novinarke in novinarji!
12. festival gorniškega filma diha s polnimi pljuči. Filmske projekcije polnijo dvorane v Cankarjevem
domu v Ljubljani, Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, Mestnem kinu Metropol v Celju in
Mestnem kinu Domžale, še posebej veliko zanimanja letos žanjejo tudi predavanja, ki so že skoraj
razprodana. Danes bo svojo zgodbo predstavila italijansko-slovenska naveza Nives M eroi in Roman
Benet, v petek pa nemška alpinistka Ines Papert in slovenska alpinistična legenda Silvo Karo.
Festival gorniškega filma letos gosti tudi srečanje M ednarodne zveze gorniškega filma, ki bo
jutri, 1. marca, ob 9. uri v sejni sobi O bčine Domžale. Mednarodna zveza gorniškega filma, ki
ima sedež v Torinu, združuje 24 gorniških festivalov iz 18 držav in petih celin, od leta 2010 je njen član
tudi slovenski Festival gorniškega filma. Letošnjega srečanja z volitvami novega vodstva se bo udeležilo
15 predstavnikov festivalov iz Kanade, Južne Koreje, Nepala, Italije, Nemčije, Švice, Španije in Slovenije.
V petek, 2. marca, ob 13. uri v Literarnem klubu Lily Novi v Cankarjevem domu v Ljubljani
razglasimo nagrajence 12. festivala gorniškega filma. Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo poljski
režiser Paweł W ysoczański, programska vodja Festivala gorniškega filma v Južni Koreji Billy Choi
in slovenski plezalec Andrej Grmovšek, bo podelila glavno nagrado mesta Domžale ter nagrade in
pohvale po posameznih kategorijah filmov (alpinizem, plezanje, gore, šport in avantura ter gorska narava
in kultura), posebno nagrado bo podelila tudi žirija RTV Slovenija, ki jo sestavljajo Aleša Valič, Andrej
Otovčevič in Goran M isir.
Vljudno vabljeni!
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