Програма в зала „Пленарна“ на Община Варна
ВХОД СВОБОДЕН

3 ноември (понеделник)
14:00 - „Обратен курс няма“ (документален, България)
15:15 - Сдружение "За земята" представя: „Нигерия кърви петрол“; „Законът на джунглата“; „История
на нещата“ (документални).
17:00 - „Валс с Башир“ (анимационен документален, Израел-Франция-Германия) (Избрано от „София
Филм Фест“).
19:00 - „Ловът“ (игрален, Дания)(Избрано от „София Филм Фест“).
4 ноември (вторник)
14:00 - „Остани“.
15:15 - Военна тематика: „Мисия Военен лекар“; 2013 (документални).
17:00 - „А защо да не живеем заедно“ (игрален, Франция-Германия) (Избрано от „София Филм Фест“).
19:00 - „Любов“ (игрален, Австрия-Франция-Германия) (Избрано от „София Филм Фест“).
5 ноември (сряда)
14:00 - „Бунтовниците от Алепо“ (документален, България, филм на Елена Йончева)
15:15 - „ТОТАЛно отричане“ (филм на Милена Кънева)
17:00 - „Когато се съмне“ (игрален, Сърбия-Франция-Хърватска) (Избрано от „София Филм Фест“).
19:00 - „Голямата тетрадка“ (игрален Унгария-Германия-Австрия-Франция) (Избрано от „София
Филм Фест“).
6 ноември (четвъртък)
14:00 - „Иван Станчов - Рицарят с раница“
15:15 - „Децата на Ирена Сендлерова“ (игрален, Полша).
17:00 - „Ида“ (игрален, Полша-Дания)(Избрано от „София Филм Фест“).
19:00 - „История за храната и душата“ (документален, България-Финландия) (Избрано от „София
Филм Фест“).
7 ноември (петък)
14:00 - „Един ден в пожарната“; „Бесарабски мечти“ (документални, България).
15:15 - „Последната линейка на София“ (документален, България)
17:00 - „Любовникът“ (игрален, Румъния)(Избрано от „София Филм Фест“).
19:00 - „Завръщане в Хомс“ (Гостува „So independent“).

XV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА
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„Чрез хуманизъм към мир и приятелство“
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СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ

Програма в Медицински университет - Варна и
УМБАЛ „Св. Марина“ (Терапия)

Програма в Санаторно-оздравителен комплекс - Камчия
ВХОД СВОБОДЕН

ВХОД СВОБОДЕН

3 ноември (понеделник)
14:00 - „Бъди благословена“ (игрален, България).
16:00 - БНТ представя: „Невиждана история“; „Да превземеш бордюра“; „Богаташите от Мургаш“;
„Страстите Дочови“ (късометражни, България).
18:00 - „Смърт“ (документален, Норвегия).
4 ноември (вторник)
14:00 - „Йо-хо-хо“ (игрален, България).
16:00 - БНТ представя: „Диагноза“; „Помощ - Додо, Силвето, Веско“; „Умирай бързо“; „Кажи на всички
ангели“ (късометражни, България).
18:00 - „Моето мъничко нищо“ (игрален, България).
5 ноември (сряда)
14:00 - Медицински Университет представя: „Манхатън - Шев 1“; „Манхатън - Шев 2“; „CABG артерия“; „Младежко образование“; „Кърмене“; „Открий доброволеца в себе си“; „Седмица на пътната
безопасност“; „Домашни помощници за независим и достоен начин на живот“; „UV Защита JJVC“;
Документален филм за Карин дом; „Ранна интервенция - Карин дом“.(документални, късометражни),
„Харковски областен център, Служба кръводаряване, 2013 - Филм 1, Филм 2, Филм 3“ (документални, Украйна).
16:00 - „Юлия Вревская“ (игрален, България).
18:00 - „Осъдени души“ (игрален, България).
6 ноември (четвъртък)
14:00 - „Биологично оръжие“ (късометражен, България).
16:00 - „Еверест 84“ (документален, България).
18:00 - „Войните на Христина“; „Спасители“ (документални, България).
7 ноември (петък)
14:00 - Медицински Университет представя: „Гърдата е най-доброто“; „Ос на изместване“; „Филм
за проф. д-р Параскев Стоянов“; „Център домашни грижи“ (документални), „50 години Катедра по
педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна“ (документален, България).
16:00 - „Хирурзи“ (игрален, България).
18:00 - „Бялата стая“ (игрален, България).
За Санаторно-оздрвителен комплекс Камчия автобуси тръгват:
на всеки кръгъл час
от 13.00 до 17.00 часа
от ул. “Антим I“
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4 ноември (вторник)
13:30 - Български Червен Кръст в ретроспекция: „Под флага на милосърдието - участието на БЧК в
Балканската война“; „130 г. БЧК“ (документални, България).
14:45 - Международни късометражни: „Благотворителност“ (Турция); „Даване“ (Тайланд); „Ел Манго“ (Германия); „Das Krankenhaus aus KISTE transiated: “Hc box” (Германия); „Хоспис“ (Украйна); „Децата и палиативните грижи в Украйна“ (Украйна), „Земя на богове и хора“ (България, филм на Даниела Кънева).
17:00 - Късометражни филми от Швейцария: „Дългият път към живота“; „Дългият път към зрението“;
„Ослепели от бедност“; „Ако времето се побърка“; „Доброволци за по-добро здраве в Ел Салвадор“;
„Здрави зъби“; „Многообразие в домове за възрастни хора“.
19:00 - „Консулът от Бурдо“ (игрален, Португалия).
5 ноември (сряда)
15:00 - „Безжизнено тяло“ (документален, Франция).
17:00 - Избрано от НАТФИЗ: „Трафик“; „Съвременна приказка“; „Свобода“; „Светът на детето“; „А
казвате, че ги обичате“; „Очакване“; „Клас Пантомима“; „Храс“; „Втора серия“; „Пътят“; „Сивото-синьо“
(късометражни, България).
19:00 - „Тай чи“ (документален, България).
6 ноември (четвъртък)
14:00 - Документални късометражни филми от Финландия: „Уважение - за събитията в Украйна“;
„Издирване на загиналите от тайфуна Хайган“; „Шест часа дневно“; „Ако смяташ, че си безполезен“;
„В по-добър свят“.
15:15 - „Небето лекува“ (документален, Русия); „Без излишни думи“ (документален, Русия).
17:00 - „Искам да ме обичат“ (Русия).
19:00 - Едита Груп представя: „Да избереш живота“; „Отключващ фактор“; „Синдром“ (документални).
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Санаторно-оздрвителен комплекс Камчия.

3 ноември (понеделник)
14:00 - Български младежки Червен кръст представя:
„Шарената къща“; „Пътешествие около света“; „Летен пътепис“; „За война от целувки“; „Моята червенокръстка история - „Академия за доброволци“ (документални късометражни, България).
15:30 - Български Червен кръст по региони представя:
Добрич - „Ръка за ръка“; „Бургуджиите - „Кралете на чука“; „Хляб за душата“; Филм за БЧК Добрич;
Ловеч - Филм за приемната грижа.
Стара Загора - „135 години БЧК“.
Пловдив - „Ден за борбата с глада“; „Възрастни хора участващи в социални услуги“.
Бургас - „150 г. Водно спасителна служба към БЧК - Бургас“.
Кърджали - „Историята на Велика - 100 г. БЧК - Кърджали“.
Габрово - „Съхрани живота, промени мисленето“.
Русе - „Обучение по управление на бедствията 2011 в Русе“
(документални късометражни, България).
19:00 - Откриване - „Когато се съмне“ (игрален, Сърбия), реж. Горан Паскалевич, гост (Избрано от
„София Филм Фест“).
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7 ноември (петък)
09:00 - „Възстановяване на семейните връзки“ (документален, Киргистан); „Приносът на Япония в
намаляването на бедствията“ (документален, Япония), „Тихият крадец“ (България); „Бялата лястовица“ (късометражен, България).
17:00 „До края, Амир“ (документален, Израел).
19:00 - Закриване - „Валс с Башир“ (анимационен документален, Израел-Франция-Германия)
(Избрано от „София Филм Фест“).

