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ELOKUVANTEKIJÄT JA YLEISÖ KOHTAAVAT JÄLLEEN RAUMALLA 

26. Blue Sea Film Festival tuo Raumalle ohjaajia, näyttelijöitä, kuvaajia ym. elokuvantekijöitä 22.-25.8.2019. 

Ihmisen osa-elokuvan ohjaaja Juha Lehtola saapuu Raumalle ja tuo mukanaan elokuvansa pääosaesittäjän 
Hannu-Pekka Björkmanin. Ohjaaja Markku Pölönen ja näyttelijä Konsta Laakso esittelevät elokuvansa 
Oma maa. Tuottaja, ohjaaja Marko Röhr kertoo Luontosinfonia-elokuvastaan (myös kuvaaja Teemu Liakka 
tulee) ja toinen kiinnostava luontoelokuva on Petteri Saarion Vedenneito, Saario saapuu myös Raumalle. 
Äiti-elokuvasta Rauman yleisö voi kohdata ohjaajan Batal Samppan ja pääosaesittäjän Jaana Saarisen. 
Poissa-elokuvan ohjaaja Arttu Haglund saapuu Raumalle ja elokuvassa näyttelevä Panu Tuomikko. 

Mielenkiintoisia dokumentteja yleisölle esittelee Olliwer Hawkin ohjaaja Franck Arthur, Aatos ja Amine-
elokuvan ohjaaja Reetta Huhtanen ja Mystisen metsätyömiehen ohjaaja Mikko Mattila. 

Lisäksi Raumalle odotetaan –”  tulom bääl jos kerkke…” Raja-elokuvan tähteä Eero Milonoffia ja M-
elokuvan tekijää Anna Erikssonia. Vierastilanne elää ja mielenkiinnolla odotamme, kuka vielä vastaa  
kutsuumme! 

Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailu viettää 25.- vuotissynttäreitään. Finalistien katselmus torstaina 22.8. ja 
”silakka-oskarit” jaetaan lauantaina 24.8. Kansainvälinen juryyn saatiin virolainen vahvistus: ohjaaja, tuottaja, 
käsikirjoittaja Vaiko Edur, joka on kansainvälisen Dokumenttielokuvainstituutin IDF:n jäsen ja on 
kotimaassaan Pärnun dokumenttielokuvafestivaalin taiteellinen johtaja. Muut juryn jäsenet ovat Matilde 
Caruso, Raumars-taiteilija, Italia; Fabian Munsterhjelm, viime vuoden BH-voittaja, ohjaaja; Patrik 
Kumpulainen, viime vuoden BH-voittaja, näyttelijä ja Tarmo Hotanen, elokuvatieteen maisteri, 
koordinaattori. 

Puola on tämän vuoden teemamaa, uusia fiktioita sieltä ja keskustelutilaisuus aiheesta lauantaina 24.8. 
Asiantuntijana paikalla Suomi-Puola -yhdistysten liiton elokuvasihteeri Jarno Hänninen ja raumalainen, 
Puolasta kotoisin oleva, historioitsija Tomasz Kieruzel. 

Blue Sea Film Festival saa vieraakseen Lapin yliopiston elokuvapuolen opettajia ja opiskelijoita. Yliopiston 
Audiovisuaalisen mediakulttuurin opettaja Timo Haanpää on valinnut opiskelijoiden tekemiä lyhytelokuvia 
vuosilta 2011-2019 dokumenttielokuvanäytökseen. Otsikolla: Lapin lumo keskustellaan mm. siitä mikä saa 
monet elokuvantekijät valitsemaan pohjoisen ankarat olot kuvauspaikoikseen, miten kaikki pohjoisessa toimii 
ja millaista on kasvattaa uusia tekijöitä alalle toisinaan ankarissakin oloissa. Keskustelu on lauantaina 24.8. 
klo 15.30. 

Rauma-sarja nostaa esiin niin uusia kuin vanhojakin tekijöitä Raumalta. Paikallisena festivaalina haluamme 
aina mahdollistaa paikallisten näkyvyyden, koska Raumalta on hyvä ponnistaa. 

Upea kattaus 2019 - lisätietoja elokuvista, vieraista, ohjelmasta, aikataulusta, tapahtuman historiasta ynnä 
muusta löydät kotisivuilta osoitteesta www.blueseafilmfestival.net. 

XXVI Blue Sea Film Festival toivottaa yleisön ja median tervetulleeksi elokuvien lumoavaan maailmaan 
Vanhan Rauman idylliin! 
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TIEDUSTELUT 
  
Merja Valkoja, Rauman Elokuvakerhon pj. 
040 736 1771 
merja.valkoja@pp.inet.fi 
  
Tarmo Hotanen, ohjelmisto ja Baltic Herring-kilpailu 
044 584 3009 
tarmo.hotanen@gmail.com 
  
  

LEHDISTÖN AKKREDITOINTI 
  
www.blueseafilmfestival.net/x/media/akkreditointi 
  
  
  

RAUMA BLUE SEA FILM FESTIVAL -KOTISIVU 
Elokuvat, vieraat, ohjelma, aikataulu, historiaa, yms. 
  
 www.blueseafilmfestival.net 
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