
 

  

 

 

 
 

„ CULTSTREAM, avagy a víz új kultúrája - HUSRB/1602/32/0039” 

 

A szép Tisza és más-filmfesztivál 
(filmvetítések és kerekasztal beszélgetés) 

  
A rendezvénynek Magyarkanizsa, ez a szerbiai, határmenti kisváros ad otthont. A fesztivál ideje alatt 
magyarországi és szerbiai magyar természetfilmesek egy vetítéssorozat keretében mutatják be a Tisza folyóval 
foglalkozó alkotásaikat az érdeklődő közönségnek és a meghívott vendégeknek. Ezzel a fesztivállal 
(filmbemutatókkal) első ízben nyílik lehetőség arra, hogy a természet védelemét a filmművészet eszközeivel 
szolgáló alkotók számára is létrejöjjön egy szerb-magyar határon átívelő fórum, ahol a természetfilmes szakma 
képviselői évről évre kicserélhetik szakmai tapasztalataikat, illetve filmjeiken keresztül a nézőket jövőorientált, 
a természetes környezetet tudatosan védelmező gondolkodásmódra késztethetik. Ez mellett a rendezvény nem 
titkolt célja, hogy turisztikai szempontból is minél vozóbbá tegye városunkat, térségünket a Tiszáról készült 
filmek segítségével. A rendezvényen délelőtt sor kerül a kiválasztott filmek levetítésére, illetve a filmek után az 
alkotókkal való találkozásra/beszélgetésre. A délutáni program pedig egy nyilvános kerekasztal beszélgetés a 
Tiszáról és a tiszavirágzásról, mint természeti jelenségről, amelyet a filmművészet szemszögéből közelítenek 
meg a meghívott alkotók. Ezután pedig egy közös műhelymunka (workshop) keretében egyedi légifelvételek 
készítése a Tisza-parton, a természetről, illetve a tiszavirágzásról. 
 
Program: 
09,00 – 12,00h   filmvetítések, a film alkotóinak rövid bemutatkozása 
12,00 – 14,00h  ebéd a meghívott vendégeknek, alkotóknak 
14,00 – 17,00h  kerekasztal beszélgetés és a két meghívott fesztivál bemutatkozása 
17,00 – 18,00h  filmvetítés gyerekeknek 
18,00 – 19,00h  közös műhelymunka – légifelvételek készítése a Tiszán 
18,30 – 20,00h  kézműves foglalkozás a gyerekeknek 
19,00 – 20,00h  vacsora a meghívott vendégeknek, alkotóknak 
20,00 – 21,00h  filmvetítés a strandon 
21,00 – 22,00h koncert a vízen - fáklyás ereszkedés a Tiszán (közös program Sarnyai Csabával) 
22,30 – 23,00h tábortűz a strandon (közös program Sarnyai Csabával) 
 

Filmek és meghívott vendégek: 
 

Angyali kismenyasszonyok                                                     Fejős Csilla (rendező) – 4 perc (SRB) 

Egy nap az örökkévalóság                                                       Csubrilo Zoltán (rendező-operatőr) – 8 perc (SRB) 

A szép Tisza és más                                                                  Iván Attila (rendező) – 9 perc (SRB) 

A Tisza virágzása                                                                       Póth Imre (operatőr) – 20 perc (SRB) 

Valamit visz a víz                                                                      Tóth Zsolt Marcell (rendező) – 3x13 perc (HU) 

A Tisza - A magyarok folyója                                                  Pap Ferenc (rendező) – 52 perc (HU) 

Giant mayfly - 2014 – Tiszavirágzás                                      Apczi Jenő (rendező) – 4 perc (HU) 

A dunavirág mentőakció                                                         Tóth Zsolt Marcell (rendező) – 50 perc (SRB) 

Az éltető víz filmszemle igazgatója                                      Demeter István (HU) 

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál főszervezője         Kátai Róbert (HU) 

 
A rendezvény időpontja: 2019. június 07. (péntek):  09.00 - 18.00, CNESA OMI moziterem, Magyarkanizsa 

                                                  18.00 - 22.30, Tisza-part (strand), Magyarkanizsa 

 
Ez az esemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
Magyarország-Szerbia által. Az esemény tartalmáért teljes mértékben a Magyarkanizsai Önkormányzat vállalja a felelősséget, és 
az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását 
tükröző tartalomnak. 


