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Sinisen Meren Elokuvajuhlat tarjoaa 19.kerran
laatuelokuvia kaikelle kansalle.
Leffalistasta löytyy
ytyy perinteiseen tapaan uusia kotimaisia fiktioita, dokumentteja ja
lyhytelokuvia; pohjoisia helmiä
iä mm. Ruotsista Lisa Aschanin (2011) elokuva
Apinatytöt ja Stefan Jarlinn (2012) dokumentti Alistuminen. (>>esittelyliite)
Leffatarjotin pysyy hienon vakiona, mutta festariTILAT muuttuvat:
taidemuseon piha jää historiaan ja festivaalikeskus keskittyy Iso-Hannun
Iso Hannun kulmille.
Teatterin edusta ja takapiha otetaan käyttöön. Ravintola La Bamban kabinetissa
esitetään Baltic Herring-lyhytelokuvat.
lyhytelokuvat. Kauppakatu 20 kahvila Sopissa
Sopissa näytetään
dokumentit ja myös joitain lyhäreitä. Siellä vietetään viikonlopun jatkoja ja lauantailauantai
illan legendaarinen Katkitaiteellinen Ehtoo.
18. Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailuun
lyhytelokuvakilpailuun on määräaikaan mennessä saapunut 43
lyhytelokuvaa 6 Itämeren maasta.
aasta. Kaikki kilpailuelokuvat esitetään ravintola La
Bamban kabinetissa festivaalien aikana. Silakkaoskarit jaetaan eli voittajat palkitaan
elokuva-teatteri Iso-Hannun patiolla ja voittajaelokuvat esitetään elokuvateatteri IsoIso
Hannussa. ( >> erillinen tiedote)
Kotimaiset uutuudet esitetään perinteisesti tekijävieraineen. Vieraslista tarkentuu
heinäkuun alkupäivinä.
Dokumentit ovat aina kiinnostaneet bluukkareiden yleisöä: Jukka Kärkkäisen jja J-P
Siilin Kovasikajuttu, Katja Gauriloffin
Gauri
Säilyttyjä unelmia, Aleksi Bardyn ddokumentti
Rouva presidentti, Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin Yksitoista ihmisen
kuvaa ja Ari Matikaisen
kaisen Venäjän vapain mies. (>>> Leffalista kotimaisten osalta
liitteenä)
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus (SEKK) ja Ari Impolan MEKA-TV
TV – joka täyttää
20 vuotta! - tuo jälleen festareille monenlaista ja erilaista elokuvaa lapsilta, nuorilta ja
erityisryhmiltä. ( >>> erillinen tiedote)

Rauman taidemuseo esittää elokuvajuhlilla kaksi dokumenttia: brasilialaisen
elokuvaohjaajan Theo Solnikin dokumentti Maaginen ja traaginen Anna Pavlova ja
Evaldas Jansasin videodokumetin Vapaus luoda. (>>> liitteessä esittelyt)
Raumalaislähtöinen elokuvantekijä Maarit Lalli saapuu Raumalle uuden pitkän
elokuvansa kanssa: Kohta 18 –leffassa seurataan viiden miehen elämää hetkellä,
jolloin 18 on ihan kohta ja kaikki on pian mahdollista. Blu Sea Film Festival esittää
myös muita Lallin elokuvia mm. Keinu kanssain (2009), Järvi (2006), Kovat miehet
(1999)
Rauman elokuvajuhlat tunnetaan keskustelevana festivaalina - yleisö ja tekijät
kohtaavat ja dialogi on valmis! Tämän vuoden keskustelujen teemoina ovat:
Nuoret ja elokuva – nuoret elokuvatähtinä. BSFF-12 ohjelmistossa on monta nuorten
elämää käsittelevää elokuvaa – pussikaljapoikia, rat kingejä, kulmanpoikia ja kohta
18-vuotiaita.
Toinen kiinnostava asia suomalaisessa elokuvamaailmassa ja oiva keskustelujen aihe,
on ”Iron sky-ilmiö” – intoa, antaumusta, talkootyötä, scifiä, ”poikaenergiaa” ja
mieletön menestys!

XIX Blue Sea Film Festival toivottaa yleisön tervetulleeksi
elokuvien lumoavaan maailmaan Vanhan Rauman idylliin!
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