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Bogaty program Festiwalu Filmowego Świat
Maklaka
2022-09-23

Po raz 5. w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Festiwal Filmowy Świat
Maklaka i Jego Przyjaciół. Zaplanowano m.in. pokazy filmowe, spotkania i
rozmowy z aktorami, warsztaty dla młodzieży, spacer z przewodnikiem
oraz potańcówkę w klimacie PRL-u. To wszystko już w najbliższy weekend
(23–25 września).
Program Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół jest bardzo bogaty.
Tegoroczna 5. już jego edycja rozpocznie się w piątek (23 września) spotkaniem
z Markiem Piwowskim (reżyserem, scenarzystom, aktorem) oraz maratonem
filmowym. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć m.in. kultowy „Rejs”. W sobotę
(24 września) zaplanowano m.in. warsztaty filmowe dla młodzieży (obowiązują
zapisy – tel. 22 484 20 20), spacer z przewodnikiem oraz potańcówkę w klimacie
PRL-u. Mile widziane są stroje z epoki. Domówkę u Maklaka poprowadzi DJ Torro.
Natomiast niedziela (25 września) to dzień pokazów filmów finałowych, spotkań z
aktorką Olgą Bołądź i reżyserką Kingą Dębską. Festiwal zakończy gala finałowa i

koncert „Małe piwko z korzeniami” Czesława Mozila oraz pokaz zwycięskiego filmu.
Wszystkie wydarzenia odbędą się w willi Hugonówka (ul. Mostowa 15).
Organizatorem festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury. Szczegółowe informację
dostępne są na stronach www.festiwalmaklaka.pl oraz www.hugonowka.pl.

Ramowy program festiwalu
piątek (23 września)
19.30 Spotkanie z Markiem Piwowskim.
20.00 Maraton Filmowy Maklaka: „Jak to się robi”, „Wniebowzięci” i „Rejs”.

sobota (24 września)
12.00 Pokazy filmów finałowych i filmów Studia Munka.
14.00 Warsztaty filmowe dla młodzieży (zapisy – 22 484 20 20 w godz.
10.00–18.00).
17.00 Spacer: Filmowy Konstancin (zapisy – 22 484 20 20 w godz.
10.00–18.00).
19.00 Potańcówka w klimacie PRL-u.

niedziela (25 września)
12.00 Pokazy filmów finałowych i filmów Studia Munka.
15.00 Spotkanie z Olgą Bołądź.
16.00 Rozmowy wokół polskiej komedii z udziałem m.in. Kingi Dębskiej.
19.00 Gala finałowa i koncert „Małe piwko z korzeniami” Czesław
Śpiewa (bilety w cenie 40 zł do nabycia online lub w kasie KDK Hugonówka
(ul. Mostowa 15).
21.00 Pokaz zwycięskiego filmu 5. edycji festiwalu.
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