III Edycja - FESTIWAL "STOP!"

III MFFKiPM ?Stop!? 2006

Zobacz zdjęcia...
III Festiwal ?Stop!? odbył się w Skrzyszowie w dniach 28 czerwca-1 lipca 2006 roku. W konkursie brało

W tej edycji Festiwalu uczestniczyło 45 osób. Zgłoszone do konkursu filmy dokumentalne i fabularne rep

Jury Festiwalu, w składzie:
Ewa Kopińska-Korczyk? szefowa Środowiskowego
Zuzanna
KlubuSzafrańska
Studenckiego??Prze
dzien

Jury, po obejrzeniu wszystkich filmów zaprezentowanych w konkursie, postanowiło przyznać:
-
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wyróżnienie ? filmowi ?Break
Sylwestra
dance
Bednarza
w oczachi b-boya?,
Ireneusza
, pod opieką
zrealizowanemu
Tomerę
Wojciecha Farona
przez z grupy ?Wysokie napię
-

III miejsce filmowi ?Topowi
Wojciecha
szydercy,
Sendora
sp. z oo.?,, pod
zrealizowanemu
opieką Tadeusza
przezDylawerskiego ze Staromiejskieg
II miejsca ? nie przyznawać;
-

I miejsce ? ex aequo filmom:
Katarzyny
?Bezdomni?
Poręby i Mariusza
, zrealizowanemu
Świdzińskiego
pod opieką
Łukasza
Agnieszki
MuchęGuzy
i Mateusza
z ,Zespołu
bez Pa
po

Pozaregulaminowe wyróżnienie
Sylwester
od Bednarz,
Środowiskowego
Ireneusza
za film
Klubu
?Break
Tomera
Studenckiego
dance
i Wojciech
w oczach
?Przepraszam?
Faron
b-boya?. w Tarnowie, u

Uczestnicy Festiwalu wzięli udział w warsztatach i dyskusjach mających na celu rozwijanie świadomości

Warsztaty psychologiczne
Wacław
to stałySrebro
element Młodzieżowego
. TematamiFestiwalu
jego warsztatów
Filmów były:
Krótkometrażowych
?Kontakty interperson
i Prez

W ramach spotkań programowych
Katarzyny Festiwalu
i Pawła Zygmuntów
odbyła
.
się również prelekcja
Oboje
?Sport
organizują
przeciwko
imprezy
nałogom?,
pod hz

Warsztaty filmowe podczas
Rafał
Festiwalu
Wieczyński
?Stop!? poprowadził
, który w roku
aktor
1985
i reżyser
zagrał filmowy
główną rolę w fabularnym film

Drugą cześć warsztatówJerzy
filmowych
Świtek
poprowadził ? animator kultury, instruktor w GCKiB w Skrzyszowie.

Wśród warsztatów ogólnokulturowych,
Marcin Sepiał. poszerzających
Drugimi
wiedzę
w tej kategorii
i erudycjęwarsztatami,
uczestników,
pt.w?Ubiór
tym roku
? symbo
przew
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Interesującym uzupełnieniem programu Festiwalu był spektakl teatralny, przygotowany przez młodych a

Przypomniany został także, pokazany poza konkursem, film ?Level trzeci?, zrealizowany przez Arkadius

Wśród zajęć rekreacyjnych i typowo rozrywkowych, mających uczestnikom umilić pobyt w Skrzyszowie,
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