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BLUE SEA FILM FESTIVALIN KOKO OHJELMA JULKI
Huippukattaus laatuelokuvia 23. elokuvajuhlilla 19.-21.8.2016 Raumalla!
Esitettävien elokuvien määrä nousee viiteenkymmeneen ja Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailun
elokuvat (159 kpl) päälle!
Ohjelmisto 2016 jakautuu viiteen sarjaan: kotimaiset fiktiot, kotimaiset dokumentit, virolaiset
elokuvat, pohjoismaiset fiktiot, eurooppalainen ikkuna-sarja ja erikoisnäytökset (kaikki elokuvat
liitteenä).
Kotimaiset uudet elokuvat tekijävieraineen
Love records - Anna mulle lovee-elokuvan ohjaaja Aleksi Mäkelä saapuu Raumalle mukanaan
näyttelijät Jarkko Niemi ja Tomi Alatalo. Mikko Kuparinen ja elokuvansa 2 yötä aamuun tulevat
myös ja elokuvassa näyttelevät Mikko Nousiainen ja Minka Kuustonen. Ohjaaja Mika Taanilan
tapaamme myös ja elokuvansa Mannerlaatta ja Atomin paluu esitetään festareilla.
Nuotin vierestä – ja Tappajan näköinen mies-elokuvien ohjaajaa Lauri Nurksea odotetaan myös
Raumalle.
Kotimaisen elokuvan sarjassa myös mm. Mika Kaurismäen Tyttökuningas, Aleksi Salmenperän
elokuvat Häiriötekijä ja Jättiläinen ja Antti J. Jokisen Kätilö.

Dokumentit – äidin toiveita ja valkoista raivoa
Mielenkiintoinen kirjo uusia dokumentteja rantautuu Rauman elokuvajuhlille: Arto Halosen
koulukiusaamisesta kertova Valkoinen raivo, Äidin toive-dokumentti kertoo 10 äidin tarinan
ympäri maailmaa (ohjaaja Joonas Berghäll muistetaan menestyksekkäästä Miesten vuorodokumentista), Talvivaaran ympäristökatastrofista kertova Nälkämaan Sampo (Mika Koskinen
2016), Kuun metsän Kaisa (Katja Gauriloff 2016), Minä ja pikkusiskoni (Suvi West 2016) ja Porot
kuuluvat tuulelle (Päivi Kapiainen-Heiskanen 2015) ovat festivaalin saamelaistarinoita. Tekijöitä
odotetaan paikalle. Äänen nykyajan saamelaisille antaa myös elokuva 7 Sami Stories - 7
saamelaisohjaajaa kertoo oman tarinansa.

Ohjaaja Jouko Aaltonen saapuu Raumalle elokuvansa Tunteiden temppeli kanssa. Elokuva kertoo
elokuvateattereista, saleista, jotka ovat elokuvalle ja tunteille pyhitettyjä.
Sota ja mielenrauha on Ari Matikaisen dokumentti, joka avaa sodasta selviämistä ja sodan
vaikutusta ihmismieleen. Ohjaaja saapuu Raumalle.
Virolaisia elokuvia - mandariineja ja sotatraumoja
Viron oscarehdokas 2015 Mandariinit-elokuva ja Elmo Nugasen 1944-elokuva ovat osa festareiden
Viro-sarjaa. Molemmat sodasta kertovia elokuvia kuten myös Veiko Ôunpuun Roukli (2015), jossa
ollaan sotaa paossa. Martti Helden mustavalkoinen elokuva In the Crosswinds perustuu virolaisen
Erna Tammin Siperiasta toisen maailmansodan aikana kirjoittamiin kirjeisiin.
Elokuvia Pohjoismaista - pässejä ja ruotsalainen mielensäpahoittaja
Blue Sea Film Festival tarjoaa islantilaisen hulvattoman komedian Pässit (Grimur Hákonarson
2015) ja toisen draamakomedian Ruotsista Mies joka rakasti järjestystä ( Hannes Holm 2016). Sota
näkyy myös pohjoismaisessa sarjassa: tanskalainen Land of Mine (Martin Zandvliet 2016) kertoo
miinanraivaukseen tuomituista pojista toisen maailmansodan aikana.
Eurooppalainen ikkuna avautuu mm. Unkariin ja Turkkiin
Unkarilainen Son of Saul (Lászsló Nemes 2016) sai oscarin 2016 parhaasta vieraskielisestä
elokuvasta. Elokuva on järkyttävä tarina tavaroiden kerääjistä tuhoamisleirillä. Toinen
oscarehdokas 2016 on turkkilainen elokuva Mustang (Deniz Gamze Ergûven 2016). Se on rankka
kuvaus nuorten naisten sorrosta nykypäivän Turkissa. Ranskalainen, Cannesin kultaisen palmun
voittaja, Dheepan (Jacques Audiard 2015) on pakolaiskertomus, hyvin ajankohtainen nyt.
Rauma Jazz Film Orhestra
Legendaarinen Rauma Jazz Film Orchestra astuu jälleen lauteille! He säestävät Erkki Karun
mykkäelokuva Runoilija muuttaa vuodelta 1927. ”Säestyksen teemat nousevat elokuvasta
käyttäen intuitiivista ja kommunikoivaa draaman kaarta kantavaa improvisaatioon perustuvaa
musikaalista värityskirjaa. Tavoitteena on välittää rikas ja tuntuva tunteiden kirjo yleisölle ilman
suurempaa yhteiskunnallista sanomaa ….”
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ja MEKA-TV jälleen mukana kuviossa
Erikoisnäytöksenä perinteisesti perjantaina 19.8. SEKK/MEKA-TV-näytökset. Ohjelmassa
satakuntalaista tuotantoa: lasten ja nuorten kategoria, Myrsky-kategoria, Karvianjoki eläväksi
kuvaksi ja erityisryhmien elokuva-aarre-arkku.
Pedapäivä tulee taas
Viime vuoden tapaan perjantai 19.8. on omistettu elokuvakasvatukselle. Yhteistyössä IhmeFilmin
kanssa (nuorille suunnattu elokuvakasvatushanke) opettajille, kasvattajille ym. suunnattu
seminaari pohtii elokuvan kautta elokuvapedagogiikkaa asiantuntijoiden avulla. Elokuvana tällä
kertaa Aki Kaurismäen Le Havre (2011).

Silakka-oskareista taistellaan
Itämeren alueen elokuvantekijöille suunnattu lyhytelokuvakilpailu 22. Baltic Herring keräsi peräti
159 elokuvaa. Erityisesti Venäjaltä tuli ennätysmäärä elokuvia, kaikkiaan 80 elokuvaa. Venäjän ja
Suomen lisäksi töitä on saapunut Ruotsista, Tanskasta, Eestistä, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja
Saksasta. Loppukilpailuun valittavat elokuvat valitaan esiraadeissa ympäri Suomea.
Loppukilpailutyöt esitetään yleisölle ja kansainväliselle raadille torstaina 18. 8.elokuvateatteri IsoHannun kakkossalissa. Tämän jälkeen loppukilpailuelokuvat on nähtävissä festariviikonlopun
aikana FrankAmarillossa.

XXIII Blue Sea Film Festivalin Päänäyttämö on elokuvateatteri Iso-Hannu. Myös FrankAmarillossa
(ravintola Amarillon kabinetti) esitetään elokuvakilpailun lyhytelokuvia.
Vanhan Rauman Kesäpiha on illanviettopaikka. Perjantaina 19.8. ja lauantaina 20.8. se on avoin
terassi (ilmainen sisäänpääsy), elokuvayleisön ja -vieraiden kohtauspaikka. Monipuolista ohjelmaa
molempina iltoina!

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