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Elokuvan juhlaa Vanhan Rauman idyllissä ensi viikonloppuna!
XXI Blue Sea Film Festival ylpeänä tarjoaa taas monipuolisen ja laadukkaan
ohjelmiston: yli 30 elokuvaa - draamaa ja dokumentteja – ja lyhytelokuvat päälle!
KOTIMAISTA DRAAMAA, DOKUMENTTEJA AJAN HERMOLLA JA
ELOKUVANTEKIJÖITÄ VIERAINA
Uudet kotimaiset leffat tarjoillaan festivaaliyleisölle tekijöiden saattamina. Ohjaajat Jan Forsström
(Silmäterä) , Sami Laitinen (Muutoksii), Pekka Lehto (Palsa), Zagros Manuchar (Salpa), Naima
Mohamud (Fatima), Hamy Ramezan (Paratiisin avaimet), Rax Rinnekangas (Luciferin viimeinen
elämä) saapuvat Raumalle. Betoniyö-elokuvassa näyttelevä Jari Virman ja Leijonasydän-leffassa
näyttelevä Jani Toivola saapuvat myös festareille.
Uudet kotimaiset dokumentit ovat aina kiinnostaneet elokuvayleisöä Raumalla, tänä vuonna Lasse
Keso tulee kertomaan Tolonen-dokkaristaan, Tuukka Temonen Presidentintekijöistä, Sini
Liimatainen on paikalla koskettavan dokkarinsa Näin unta elämästä-esityksessä ja Lauludokumentin tekijä Selma Vilhunen tulee myös Raumalle! Ym. ym.
Yleisö ja tekijät kohtaavat ja keskustelu on valmis - näin toteutuu Rauman elokuvajuhlien
henki!
SUOMALAINEN ANIMAATIO 100 VUOTTA
XXI BSFF:n yhdeksi teemaksi on haluttu nostaa suomalaisen animaation juhlavuosi. Sata vuotta
laadukasta kotimaista animaatiota antaa aiheen esittää herkkupaloja vuosien varrelta. Ohjelmistossa
on kolme sarjaa: Riitta Nelimarkan animaatioita: Seitsemän veljestä ja bagatelleja,
animaatioklassikot ja animaatio-uutuudet (joissa molemmissa 12 hyvinkin erilaista animaatiota).
Nyt on mahdollisuus katsoa suurelta kankaalta huippuanimaatioita. Animaation uusi sukupolvi
keskustelee yleisön kanssa Animaatiopaneelissa lauantaina 23.8. klo 14.00 festivaalikeskuksessa.
TOISIN SILMIN – TOISIN KASVOIN
Toiseksi teemaksi nousee monikulttuurisuus, uussuomalaisuus – niin kameran edessä kuin
takanakin näkyy nykysuomessa kulttuurisesti kirjavaa väkeä. Suomalaista elokuva- ja TV-tarjontaa
tarkastellessa huomaa, että tekijäkaartissa on paljon ihmisiä, joita yhdistää toiseus väestön
valtavirtaan nähden. Tuo pieni ulkopuolisuus auttaa näkemään ja tuomaan näkyväksi asioita, jotka
ovat liian lähellä meitä? Mitä nykyelokuva kertoo kansallisesta identiteetistä? Milloin ihminen
lakkaa edustamasta vähemmistöä? Kuka meidän tarinamme kertoo ja kuvittaa? Toisin silmin –
toisin kasvoin –keskustelu käydään lauantaina 23.8. klo 12.00 festarikeskuksessa.
EUROOPPALAINEN IKKUNA
Tänäkin vuonna BSFF haluaa tarjota yleisölle helmiä muualtakin kuin kotimaasta. Eurooppalainen
ikkuna-sarja tuo valkokankaalle 10 huippuelokuvaa: Ranskasta mm. Päivien kuohu (Michel Gondry
2013), Menneisyys (Asghar Farhadi 2013) ja Isabelle: nuori ja kaunis (Francois Ozon 2013).
Tanskan mestariohjaajalta Lars von Trieriltä molemmat Nymph()maniac-elokuvat, Italiasta Suuri
kauneus (Paolo Sorrentino 2014) ja Espanjasta Tunnottomat (Juan Carlos 2012) ym.

SILAKKA-OSKAREISTA TAISTELLAAN!
20. Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailuun on määräaikaan mennessä saapunut 59
lyhytelokuvaa Itämeren maista. Suomen lisäksi töitä on saapunut Ruotsista, Tanskasta ja Eestistä.
Kilpailu antaa hienon kuvan Itämeren alueen uusista ajatuksista elokuvan keinoin, missä mennään
opiskelijain elokuva-ilmaisussa ja miten ammattilaiset kuvaavat nykymaailmaa? Kaikki elokuvat
esitetään Iso-Hannussa ja palkinnot jaetaan lauantaina 23.8. festivaalikeskuksessa
TUNNELMAA VANHAN RAUMAN IDYLLISSÄ !
Festivaalikeskus on elokuvateatteri Iso-Hannu ja viereinen Vanhan Rauman Kesäpiha. Elokuvia
esitetään Iso-Hannun kolmessa salissa. Vanhan Rauman Kesäpihassa on festari-info, ravintola,
iltaohjelmien ja keskustelujen pitopaikka. Kesäpiha tarjoaa festivaaliyleisölle oheisohjelmaa
musiikista kaiken maailman katkitaiteelliseen menoon!
VIETÄ EDULLINEN LEFFAVIIKONLOPPU!
Nyt mahdollisuus ostaa 35 euron ranneke, jolla pääsee kaikkiin näytöksiin!

XXI Blue Sea Film Festival toivottaa yleisön tervetulleeksi elokuvien
lumoavaan maailmaan Vanhan Rauman idylliin!
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Blue Sea Film Festival julkaisee joka vuosi komean katalogin, tuhti elokuvatietopaketti on tänäkin
vuonna väreissä! Rauman suurinta vuosittaista kulttuurijulkaisua jaetaan ilmaiseksi kaikelle
kansalle! KÄSIOHJELMA LUETTAVISSA MYÖS NETISTÄ: www.blueseafilmfestival.net
”Sinise mere elävi kuvi vahdata vanhatte ja uusitten gambraatteittem bareis elokuun doiseks
viimsell viikoll. Lysti pidetä millo misäki salis javälist trekolim buolellakki."

