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SOLANIN FILM FESTIWAL to offowy festiwal filmowy, który wyrósł z pasji, zaangażowania i wiary w
moc kina. Solanin to przede wszystkim niezależne produkcje oraz ciekawe filmy polskie, europejskie i
światowe. Prezentujemy, nagradzamy i promujemy offowe filmy oraz ich twórców. 6. Solanin Film
Festiwal odbędzie się w dniach 15-20 lipca 2014 roku.
Solanin to już prawdziwy mocarnym kulturystą, który "pakuje" wyłącznie kulturę i to dzięki niej ma tak
ogromną siłę! Jednak, aby OFF miał MOC, zawsze potrzebni byli miłośnicy, pasjonaci i widzowie kina.
Solanin wzywa Was po raz szósty!
Ponownie stawiamy na nowatorskich amatorów i doświadczonych profesjonalistów. Czekamy na
obrazy, które są szczere, mocne i bezkompromisowe. Takie, które zmuszają do refleksji, ale także
takie, które w humorystyczny sposób ukazują codzienne problemy. Solanin Film Festiwal prezentuje
KINO pełne prawdziwych emocji, które się czuje i o których się dyskutuje, bowiem w nich tkwi MOC!
Solanin to podkreślenie idei konkursowych, które zostały wypracowane przez poprzednie edycje. W
ramach festiwalu odbędzie się:
• Konkurs Niezależny – przeznaczony dla samouków, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców,
którzy sami realizują filmy. Obrazy będą konkurować w dwóch kategoriach: fabuła i dokument.
• Konkurs Profesjonalny – przeznaczony dla studentów i absolwentów szkół filmowych oraz
profesjonalnych grup filmowych, którzy realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym
wsparciem sponsorskim. Obrazy będą konkurować w dwóch kategoriach: fabuła i dokument.
• Konkurs Animacji – przeznaczonych dla wszystkich twórców, którzy zajmują się animacją. Bez
podziału na amatorów i profesjonalistów.
• Konkurs Lubuski – przeznaczony dla twórców z województwa Lubuskiego i filmów, których akcja
rozgrywa się w tymże województwie.
Nagrodę honorową – MOCNEGO SOLANINA w 2012 roku otrzymał Wojciech Smarzowski, a w 2013
Ryszard Bugajski. Nagrodę przyznajemy za mocne i bezkompromisowe kino. Również podczas 6.
edycji przyznamy nagrody specjalne.
Wzorem ubiegłorocznej edycji Solanina, stawiamy duży nacisk na debaty o idei kina oraz spotkania z
festiwalowymi gośćmi. Podczas 6. edycji Solanina odbędą się warsztaty krytyki filmowej przeznaczone
dla młodzieży z Polski i Niemiec. Wieczorami natomiast odpoczniemy od sal kinowych na muzycznych
imprezach i nocnych plenerowych pokazach.
SOLANIN FILM FESTIWAL to wydarzenie skupiające w jednym miejscu twórców profesjonalnych i
amatorów, dla których nie jest istotny zysk komercyjny, ale radość z tworzenia kina, które ma w sobie
prawdziwą siłę.
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Mamy nadzieję, że również po 6. edycji Solanina wszyscy będziemy mogli potwierdzić, że OFF TO
MOC!!!
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