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30 септември 2015 г.

Вторият фестивален ден също остана верен на стила си и изненада гостите с една различна 
морска вечеря, приготвена от екипа на предаването „Бързо, лесно, вкусно” с активното участие 
на български и чуждестранни артисти и червенокръстци. Домакин на събитието беше отново 
СОК „Камчия” в лицето на Костадин Шишков, ръководител „Хранене” в комплекса. Фестивалният 
директор Илия Раев облече участниците със специално изработени готварски престилки, което 
допринесе за колоритната атмосфера. Водещият предостави черпака на съименника си от БМЧК 
Петър Петров като поздрав от всички за рождения му ден.

Добрата организация отново зареди вечерта с настроение, ентусиазъм и позитивни емоции 
в очакване на следващия фестивален ден. 

Червенокръстци и артисти готвят с Ути Бъчваров
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БЕЛИЯТ БОГ / FEHЕR ISTEN

ИЗБРАНО ОТ ДЕНЯ

Унгария-Германия-Швеция, 2014, 119 мин., цветен
Режисьор - Корнел Мундруцо
Сценарий - Корнел Мундруцо, Виктория Петрани, Ката
Вебер
Оператор - Марсел Рев
Музика - Ашер Голдшмид
В ролите - Жофия Пшота, Шандор Жотер, Саболч 
Туроци, Лили Монори, Ласло Галфи, Лили Хорват
Продуценти - Естер Дьорфаш, Виктория Петрани
Продукция - Proton Cinema, Pola Pandora Filmproduktions,
Filmpartners, The Chimney Pot, Hungarian National Film
Fund, ZDF/Arte

В подкрепа на чистото родословие на кучетата 
нов закон въвежда тежък данък на смесените 
породи. Собствениците започват да изоставят 
кучетата си и скоро приютите се препълват. 
13-годишната Лили прави всичко възможно, за 
да защити своя любимец Хаген, но в крайна 
сметка баща й го изгонва на улицата. Хаген и 
симпатичната му господарка отчаяно се търсят 
един друг, докато един ден Лили губи надежда. 
Опитвайки се да оцелее, бездомният Хаген 
разбира, че не всеки човек е най-добрият приятел 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ…

Бихте ли се представили на гостите и зрителите на XVI 
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, 
2015?

Казвам се Душан Милич, филмов режисьор от Сърбия и участвам 
във фестивала на червенокръстките и здравни филми с 2 филма. 
Единият от тях, който видяхте вчера, „Травелатор“, е третият ми 
филм. Предишните два са „Ягоди в супермаркета“ и „Гуча“.

Смятате ли, че Международният фестивал на червенокръстките 
и здравни филми е интересна инициатива и бихте ли я подкрепили 
и в бъдеще?

на кучето. Той се присъединява към банда улични псета, но бързо е заловен и изпратен в кучкарник. 
Почти изгубили надежда, кучетата ще се възползват от единствения шанс да избягат и да въстанат 
срещу човечеството. Отмъщението ще е безмилостно. Лили е единствената, която може да спре 
неочакваната война между човека и кучето.

Смятам, че всеки един фестивал е добра инициатива и има място под слънцето. Това е най-добрият 
начин да се представят филми, да се промотира изкуството като цяло. Мисля, че Вашият фестивал 
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СОК „Камчия”

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЖЕКЦИИ (01.10.2015 г.)

10:30 Панорама Избрано от Златен кукер, 
късометражни, анимационни
14:00 Фокус Руско кино:
•	 Мама, Русия, късометражен
•	 Пасха, Русия, 2014, късометражен
•	 Последният бал, Русия, 2011, документален
•	 Посвещава се на 70 години от Победата, СОК 

“Камчия”, 2015, 
16:00 Медицински университет – Варна представя: 
Хирурзи на сърцето, България, документален
18:00 Феникс, Германия, 2014, (София Филм Фест)

Община Варна, Пленарна зала

Медицински университет - Варна

15:00 Последната линейка на София, България, 2012, 
документален
17:00 А защо да не живеем заедно?, Франция-Германия, 
2011, игрален, (София Филм Фест)
19:00 Раната, Германия-Франция-Италия-Русия-
Канада-Полша-Турция, 2014, (София Филм Фест)

14:00 Танцът на Хънтингтън,  САЩ, 2014, 
документален, биографичен
16:00 Наркомовский обоз, Русия, 2012, 115 мин., 
игрален

е много добро събитие за Варна. Разбрах, че едно време този 
фестивал е бил много популярен, но после, по ред икономически 
причини, е  прекъснат, а вие сте го възстановили миналата година 
и мисля, че това е много добра идея. Средата е много хубава. 
Винаги е по-добре фестивалите да се правят в по-малки населени 
места и да събират хората под един покрив.

Коя е първата асоциация, която изниква в главата Ви, когато 
чуете Червен кръст?

Червеният кръст помага на хората по целия свят при всякакви 
бедствия. Ето защо и Вашият фестивал трябва да съществува, 
защото е единствен по рода си.

МБАЛ „Света Марина” – Варна 
14:00 Обратен курс няма, България, 2002, документален

Иван Станчов – Рицарят с раница, България, 2010, 
документален

16:00 Лятото на Мона Лиза, България, 2013, 
документален

Имате ли си любим филм и любим режисьор?

Имам много, разбира се. На първо място за мен винаги е Алфред Хичкок, после следват Стенли Кубрик, 
Андрей Тарковски. Любимият ми филм е „Психо”. Още „Разяреният бик”, „Апартаментът” на Били Уайлдър, 
„Среднощен каубой” и много други.

Девизът на фестивала е „Чрез хуманизъм към мир и приятелство”. Смятате ли, че звучи актуално 
и днес и ако не – как бихте го променили?

В момента не ми хрумва нищо конкретно, но не мисля, че е остарял като звучене, хуманизмът и 
приятелството са общочовешки ценности и винаги присъстват в живота ни. Добър девиз е.


