2019. június 7-én a Cinema Filmműhely szervezésében megrendezésre került a Tiszavirág
Fesztivál. A rendezvény a Cultstream, avagy a víz új kultúrája projektum keretében valósult
meg.
A fesztivál ideje alatt magyarországi és szerbiai magyar természetfilmesek egy vetítéssorozat
keretében mutatták be a Tisza folyóval foglalkozó alkotásaikat az érdeklődő közönségnek és
a meghívott vendégeknek.
Ezzel a fesztivállal (filmbemutatókkal) lehetőség nyílt 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. A rendezvény nem
titkolt célja még, hogy turisztikai szempontból is minél vonzóbbá tegye városunkat,
térségünket a Tiszáról készült filmek segítségével. A rendezvényen délelőtt sor került a
filmek levetítésére, illetve a filmek után az alkotókkal való találkozásra/beszélgetésre.
A délutáni program pedig felolvasás kortárs szegedi írók és költők műveiből volt és egy
nyilvános kerekasztal beszélgetés a Tiszáról és a tiszavirágzásról, mint természeti jelenségről,
amelyet a filmművészet szemszögéből közelítettek meg a meghívott alkotók. Itt mutatkozott
be Székelyhidi Tamás is a gödöllöi Nemzetközi Természetfilm-fesztivál képviselője.
A szervezők a gyermekekre is gondoltak, nekik külön levetítettek egy fél órás filmet a
tiszavirágzásról 17 órától (Egy nap pompa – Tiszavirág). A programok ezután a Tisza-parton
folytatódtak. A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, az érdeklődők pedig
filmeket is nézhettek.
Közös műhelymunka is volt, ahol egyedi légifelvételek készítésére került sor a
magyarkanizsai strandon.
A rendezvényt egy esti koncerttel zártuk, ahol az újvidéki NS Chamber Ensemble muzsikált
szintén a Tiszán, a strandon.
A koncert 20 órakor kezdődött.
Ezután egy tábortűzzel záródott az idei Tiszavirág Fesztivál.
A rendezvény támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap egy sikeres közös pályázatnak
köszönhetően, amelyet a magyarországi Alapítvány a Közösségi Hálózatokért
egyesülettel nyert el a Cinema Filmműhely.
Összefoglaló filmek itt:
https://www.youtube.com/watch?v=mnoJ-wFlurk
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/tisza-viragzasara-varva
Összefoglaló írások itt:
http://kanizsaiujsag.rs/a-szep-tisza-es-mas-beszamolo-a-magyarkanizsai-tiszaviragfesztivalrol/
https://www.magyarszo.rs/hu/4008/vajdasag_magyarkanizsa/203163/Atiszavir%C3%A1gz%C3%A1s-%C3%BCnnepe.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23771/Elso-izben-tartottak-Tiszavirag-FesztivaltMagyarkanizsan.html
https://hetnap.rs/cikk/Tiszavirag-Fesztival-%E2%80%94-haromszor-29052.html

