
Agrofilm 2015 

Menu na týždeň od 28.9.2015 do 2.10.2015 

Od pondelka 28.9.2015 vás pozývame, aby ste prišli ochutnať náš 
festival.  O 10.00 hodine v Lužiankach pri Nitre slávnostne otvárame  
brány Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 20015. 

Pre priaznivcov dobrých dokumentárnych filmov sme pripravili naozaj výdatnú 
ponuku. Na festival prihlásili tvorcovia 112 filmov z 18 krajín zo štyroch 
kontinentov sveta z Európy, Ázie, Južnej Ameriky a Austrálie. Najviac je 
prihlásených prirodzene slovenských dokumentov, tradične je veľmi bohatá 
ponuka nemeckých filmov a tento raz je mimoriadne silné zastúpenie, čo do 
počtu ale aj kvality zo susedného Maďarska. 

Bohatý program je pripravený každý deň  na celý festivalový týždeň. Premietať 
budeme na viacerých  miestach. Domovská filmová sála je v Národnom 
poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach pri Nitre. Ponuku 33 
filmov máte k dispozícii na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a  
18 filmov počas troch dní na pôde  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  
doplnia  tématické prednášky s vedeckými pracovníkmi. Študenti ale aj ostatní 
diváci si vo Zvolene na Technickej univerzite môžu vybrať z ponuky 22 
festivalových filmov. Sme radi, že ponuku Agrofilmu spoznajú opäť aj v Centre 
vedecko technických informácií v Bratislave. Vybrali sme sa znova tam, kde je 
ľudí najviac, teda do obchodného centra Mlyny v Nitre. Okrem tradičného 
denného premietania nám prevádzkovatelia multikina umožnili aj premietanie 
v hlavnom premietacom čase teda v  utorok 29.9.2015  a v stredu 30.9.2015 
o 20.00 hodine. 

Doslova ochutnať kvalitné potraviny môžete v OC Mlyny. Budeme tam  
v utorok a štvrtok vždy v čase od 17.00 do 18,00 hodine a popri filmoch 
a koštovkách budú na vás čakať diskusie so skutočnými odborníkmi na zdravú 
výživu. 

Veľmi populárnym a hojne navštevovaným podujatím je multimediálny seminár 
v stredu. V sále NPPC vystúpia na pódium pred divákov účinkujúci z filmov.   
S návštevníkmi budú diskutovať na tému podpory biodiverzity  formou 
greeningu a  o farmovom chove divej zveri.  

Príďte ochutnať Agrofilm, ur čite si vyberiete ! 


