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22.Blue Sea Film Festivalin ohjelma julki!
Sinisen Meren Elokuvajuhla tarjoaa pitkän leffaviikonlopun elokuun 21.-23. päivinä ja öinä
Vanhan Rauman idyllissä.
Ohjelmistossa uusia kotimaisia fiktioita, huippudokumentteja, islantilaista nykydraamaa,
eurooppalaisia helmiä, uusia lyhytelokuvia Itämeren maista, elokuvakasvatusseminaari, Peter
von Bagh-in memoriam erikoisnäytöksiä ja paljon muuta!

Tänä vuonna leffatarjottimelta nousee esiin islantilainen elokuva
Baltasar Kormákurin elokuva Syvyys on tosipohjainen kertomus kalastajan selviytymisestä hyisessä
vedessä. Elokuvan on kääntänyt raumalainen kirjailija Tapio Koivukari. Of horses and of men
(B.Erlingsson) –elokuva on episodimainen kokoelma hulvattomia ja absurdeja tarinoita ihmisistä ja
hevosista. Rokland (M. Þórsson) on tragikoominen tarina kapinallisesta, joka aikoo muuttaa
islantilaisten tavan ajatella! Ja sokerina islantilaisessa keitoksessa: kirjailija Tapio Koivukari
simultaanitulkkaa rauman kielelle islantilaisen elokuvan Súðbyrðingur saga báts, On Northern
Waters - The Story of a Boat, ohjaus Ásdís Thoroddsen (2011).

Elokuvalistassa taas parhaat kotimaiset fiktio-uutuudet
Mika Kaurismäen uusin elokuva Elämältä kaiken sain on ensi-illassa festareilla!
Kotimaisista uusista fiktioista ohjelmistossa parhaimmat: Härön Miekkailija, Valkeapään He ovat
paenneet, Karukosken Mielensäpahoittaja, Sipolan Ollaan vapaita, Kotwican Henkesi edestä,
Helanderin Big Game, Donnerin Armi elää ym.
Dokumentit kuuluvat bluukkareille! Koskettavia kertomuksia tämän päivä aiheista:
Tuulensieppaajat, Brooklynin pojat, Autolla Nepaliin, Leavin Africa, Ompelijatar, Talvivaaran
miehet ym.
(elokuvalista liitteenä)
Ja perinteisesti kotimaiset elokuvat esitellään tekijävieraiden saattelemina!

Nyt (26.6.)tulonsa varmistaneet ohjaaja Antti Heikki Pesonen (Päin seinää), ohjaaja Leena
Kilpeläinen (Sokurovin ääni), ohjaaja Mina Laamo (Matkalla minuksi), ohjaaja Inari Niemi
(Kesäkaverit), ohjaaja Ville Suhonen (Opelijatar), ohjaaja Teemu Nikki (Lovemilla, näyttelijä Armi
Toivanen ( Elämältä kaiken sain, Päin seinää, Vadelmavenepakolainen), lista täydentyy kesän
mittaan!

Vuoden 2015 teemaksi nousee naisnäkökulma
Millainen naiskuva meille välittyy liikkuvien kuvien kautta? Millainen on naistekijän ääni, onko se
erilainen kuin miestekijän. Miten naiseus näkyy kameran edessä ja takana?
Tämän vuoden ohjelmistossa on monta elokuvaa, jotka tutkivat naista erilaisissa viitekehyksissä:
mm. Matka minuksi-, Marzia-ystäväni-, Ompelijatar- ja Leaving Africa-dokumentit; fiktioissa
erilaisia naisia päärooleissa: Donnerin Armi elää!, Kotwican Henkesi edestä, Illin Toiset tytöt,
Pesosen Päin seinää; ulkolaisista puolalainen Ida-elokuva, ranskalaiset Kaksi päivää ja yksi yö ja
Ranskalaiset naiset, ruotsalainen Anna Odellin ohjaama Luokkajuhla ym.
Festaripaneeliin osallistuu mm. WIFT:n edustajia (Women in Film & Television Finland,
www.wift.fi )

Blue Sea Film Festival muistaa suurta elokuvagurua Peter von Baghia
Legendaarinen muusikko, pianisti, mykkäfilmien säestäjä Matti Bye saapuu festareille Ruotsista ja
säestää mykkäelokuvan Peterin muistolle! http://www.mattibye.com/
Mykkäelokuva on ruotsalaisen Victor Sjörströmin vuonna 1916 ohjaama elokuva Terje Vigen (A
Man There Was) Se perustuu norjalaisen kirjailijan Henrik Ibsenin samannimiseen romaaniin.
Lisäksi ohjelmistossa Peter von Baghin omaa tuotantoa.

Uutena tapahtumana elokuvajuhlilla on PEDAPÄIVÄ
Perjantaina 21.8. on mahdollisuus perehtyä elokuvapedagogiikan saloihin vihkiytyneiden
ammattilaisten johdolla! Seminaarin vetäjänä IhmeFilmi (nuorille suunnattu valtakunnallinen
elokuvakasvatushanke, www.ihmefilmi.fi ). Asiantuntija-osallistujina myös Koulukino ja
mediakasvatuskeskus METKA. (www.koulukino.fi www. mediametka.fi)

Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailu
Kansainväliseen Itämeren maihin suunnattuun lyhytelokuvakilpailuun osallistuu tänä vuonna 35
elokuvaa kuudesta Itämeren maasta (Ruotsi, Tanska, Eesti, Venäjä, Saksa ja Suomi) – erillinen
tiedote liitteenä.

Laatuelokuvia, keskusteluja, kohtaamisia Vanhan Rauman idyllissä!
Elokuvateatteri Iso-Hannu, festarikeskus Vanhan Rauman Kesäpiha ja Frank Amarillo-elokuvaklubi.
Tervetuloa elokuvien lumoavaan maailmaan!

www.blueseafilmfestival.net

https://www.facebook.com/blueseafilmfestival

Terveisin
Merja Valkoja, REK pj. tiedotus
040-7361771
merja.valkoja@pp.inet.fi

Kaisa Kukkola, leffaliikenne, vieraat, Pedapäivä
050-5947237
kaisa_kukkola@hotmail.com

Tarmo Hotanen, Baltic Herring-kilpailu
044-5843009
Rauman Elokuvaajat ry
tarmo.hotanen@gmail.com
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”Sinise mere elävi kuvi vahdata vanhatte ja uusitten gambraatteittem bareis elokuun doiseks viimsell
viikoll. Lysti pidetä millo misäki salis ja välist trekolim buolellakki."

