Sporočilo za medije - za takojšnjo objavo

Sedmi BOFF v Bovcu od 28. do 30. decembra
Bliža se sedma izvedba bovškega festivala filmov o športu, avanturi in ekologiji. V
Stergulčevi hiši v treh večerih tokrat 28 filmov, našel se bo čas tudi za spremljevalni
spored.
Izmed 57 prispelih je na festivalski spored prišlo 28 filmov različnih tematik in zgodb. V treh
večerih sedmega BOFF (Bovec Outdoor Film Festival) bomo v Stergulčevi hiši sredi Bovca
tako videli štiri filme v kategoriji Narava in ekologija, sedem v kategoriji Šport in akcija - kratki
filmi ter šestnajst filmov v kategoriji Šport in akcija - dolgi filmi.
"Trdim, da se izbor filmov lahko meri z največjimi in najodmevnejšimi podobnimi festivali po
svetu. Nabor je rezultat ogledov in nabora filmov preko poletja, ki se sedaj lahko ponosno
predstavijo občinstvu v Bovcu. Letos smo programu dodali tudi nastope glasbenih in
umetniških izvajalcev," izbor filmov in programa komentira direktor festivala Jan Maček.
Zmagovalce sedmega BOFF bo izbrala strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo filmski in
televizijski ustvarjalci Karmen Tomšič, Stefano de Franceschi in Boštjan Mašera ter
vrhunski ledni plezalec in amaterski filmski ustvarjalec Klemen Premrl. Kot vsako leto bodo
svoj najljubši film izbrali tudi obiskovalci. Več o žiriji.
Vrhunci sporeda
Programska selektorica Tanja Tomaselli takole predstavlja spored: "Glede na prejšnje
edicije festivala imamo letos na programu več filmov plezalne in alpinistične tematike. Zakaj
temu tako? Dejstvo je, da je bil delež teh filmov med prijavljenimi največji. In tako je bila
izbira logična, moram pa poudariti, da so ti filmi vrhunski in v samem vrhu letošnje svetovne
produkcije. Last Great Climb, Spice Girl, High Tension, The Waiting game, Sensei, Na
pogled, Rockin Cuba so filmi, ki letos zmagujejo po večjih festivalih avanturističnega in
gorniškega filma po vsem svetu. Nas so prepričali, upamo da bodo tudi vas.
Na sporedu imamo tudi nekaj smučarskih filmov, sicer manj kot prejšnja leta, a vseeno ne
moremo mimo Valhalle, ki je nekaj čarobnega in nostalgičnega. Kot presenečenje in eksotiko
pa smo na seznam dodali tudi dva filma iz sveta soteskanja, ki vsak zase govorita svojo
zgodbo tega zanimivega športa. Film Down the line vas bo popeljal v skrite kanjone Kanade,
kjer se odkrivajo še neraziskani kotički sotesk Squamisha, The Beginning pa je čisto
nasprotje: AKCIJA in EKSTREM v pravi besedi.
Da pa mokrih športov letos ne zastopajo samo soteskarski, je poskrbel Andrej Bijuklič, sicer
tudi ambasador BOFF-a, s kratkim filmom, kateri govori o kajak izletu s prijatelji na reke Čila
in Argentine. Mokra slovenska premiera pa bo težko pričakovani prvi evropski
surfdokumentarec Old & Young & Sea, ki lepote tega športa preko zanimivih posameznikov
predstavi tako v športni kot ekološki luči, močan faktor pa je tudi način življenja junakov tega
avstrijskega celovečerca.
Tudi letos ne bodo razočarani gorski kolesarji, prikazali bomo Not Bad trendseterjev iz
produkcije Anthill. Ekologija pa ima močan prizvok v filmu Stand, ki ni samo film o stoječih na
deski, ampak kritizira prekomerno možnost razlitja nafte na obalah Kanade in Aljaske.
Posledice našega ravnanja se odražajo v načinu življenja, ki ga opisuje film Amazonija –
trajnostno bivanje v deževnem gozdu, originalni domorodci se tega dobro zavedajo. Da tudi
Great Canyon ni brez madeža, priča kratki film I am Red. Kot lani je drugi dan na sporedu

tudi del programa, namenjen mlajši publiki, filmi Gremo na Kum, Temporada in Creamen	
  so
namenjeni tako mlajši kot starejši publiki, saj učijo, nagovarjajo in vabijo k razmisleku …."
Več o filmih
Projekcije se začnejo v soboto 28. decembra ob 18. uri, v nedeljo 29. in v ponedeljek 30. pa
ob 17. uri. Zadnji sklop se prva dva večera začne ob 22. uri, v ponedeljek pa ob 21. uri.
Blagajna v Stergulčevi hiši bo odprta uro pred začetkom prvega sklopa, možne so tudi
rezervacije po elektronski pošti. Cene vstopnic: 3 evre za posamezen sklop, 5 evrov za
dnevno vstopnico in 12 evrov za abonma za vse tri dni.
Podroben spored in več o vstopnicah
Spremljevalni spored
Poleg filmskega dela bomo postregli s knjižnim sejmom, razstavo fotografij, zimsko
delavnico, predavanji, nastopi žonglerjev, godcev in didžejev. Več o dogodkih
Vabljeni v Bovec, da se podružite in poveselite z nami. V naše goste prihajajo tudi domači in
tuji avtorji, z njimi se boste lahko pogovarjali v času projekcij.
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