
Malý filmový festival mladé tvorby se narodil před sedmi lety jako odnož 

mezinárodního festivalu krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka orientujícím 

na děti a mládež. Organizátoři Brněnské šestnáctky pociťovali nejen potřebu 

přitáhnout na projekce mladé diváky, ale hlavně podnítit mladou tvorbu, především 

v žánru hraného filmu, který má v Brně mezi neprofesionálními filmaři silnou, více 

než padesátiletou tradici. 

Vznikl komplex akcí - zprvu nazývaný škola krátkého filmu pro děti a 

mládež, dnes s méně školou zastrašujícím názvem Mladý filmový festival mladé 

tvorby, specializující se na krátký hraný film, vytvořený mladými tvůrci a mladými 

tvůrčími kolektivy. Snažíme se jim pomoci převést náhodné pokusy a experimenty 

s digitální fotografií, filmováním kamarádů a domácího prostředí k uvědomělé, 

dramaturgicky a obrazově zacílené tvorbě krátkých hraných filmů.

Festival obsahuje v sobě projekce pro školní kolektivy (18. a 19. 10. 2012

v 10.00 hodin v kině ART), workshop s natáčením a technickým zpracováním 

natočeného materiálu pod odborným vedením (18. a 19. 10. 2012 10.00 – 17.00 

hod. ve SVČ Labyrint), předvedení natočených prací i s jejich zhodnocením či 

rozborem, včetně návrhů na úpravy před definitivním dokončením. Vrcholem akce 

je samozřejmě soutěž filmů mladých autorů, která proběhne v kině ART v sobotu 

20. 10.2012 od 9.00 hodin. Tentýž den budou nejlepší snímky oceněny. Účastnici 

tohoto festivalu získají také příležitost účastnit se všech projekcí mezinárodního 

festivalu krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka, která proběhne v kině ART 

v dnech 10.-12. 11.2012.
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18. – 20. 10. 2012
Festival probíhá za finanční podpory MK ČR a Statutárního města Brna

Workshop pro děti a mládež
18. 10. 2012
10:00 –  11:35 Projekce pro školy – 2. Stupeň ZŠ a SŠ (Kino ART, Cihlářská 19, Brno)
10:00 – 17:00 Přednášky, projekce, filmový workshop na téma: „Hlavní herec je 
rekvizita“. Lektoři: Milan Šebesta a Vít Šaroun z FŠ Zlín, (Středisko volného času 
Labyrint, Švermova 19, Brno)
19:00 Top projekce filmů z minulých ročníků, (SVČ Labyrint)

19. 10. 2012
10:00 – 10:50 Projekce pro Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ (Kino ART, Cihlářská 19, 
Brno)
10:00 – 12:00 Filmový workshop (SVČ Labyrint)
15:00 – 18:00 Společný program účastníků, SVČ Lávka, Kraví hora 5, Brno)

7. ročník soutěže krátkého hraného filmu / sekce dětí a mládeže
20. 10. 2012
09.00 – 09:30 Zahájení soutěže, hudební vystoupení
09:30  – 10:55 I. blok  soutěžní projekce
10:55  – 11:15 Přestávka
11:15  – 12:50 ll. blok soutěžní projekce
12:50  – 14:00 Přestávka
14:00  – 14:45 Projekce a rozbor filmů z workshopu
14:45  – 15:45 Rozbor soutěžních filmů porotou ( M. Šebesta, B. Kusý, PhDr. Šárka
Tryhuková)
16:00  – 17:00 Vyhlášení výsledků, předání cen
(kino ART, Cihlářská 19, Brno)

Pořadatelé:
Sdružení pro B16 a alternativní film
Turistické informační centrum města Brna
Lužánky, středisko volného času-pracoviště Labyrint




