PROMÍTÁNÍ U KAMEN
dům Komunity NOE │ Holostřevy
18. │19.│20. března 2016

Pátek 18│3
od 18:30 Socialsuppe k dispozici
20:00 Schmitke
Štěpán Altrichter│Německo / Česko │2014 │94 min
Prší a je mlha. Inženýr Schmitke přijíždí se svým
pomocníkem z Německa do jednoho městečka v Krušných Horách. Na
úřadě visí amatérská cedule, která oznamuje, že starostu najdete v
hospodě. Vše je šedivé a zablácené. A do toho všeho se rozléhá nervy
drásající skřípání staré větrné elektrárny. Hlavní postavou je stárnoucí
inženýr Julius Schmitke. A také Krušné hory, které byly, stejně jako
Schmitke, už téměř úplně prázdné a zničené.

Sobota 19│ 3
8:30 vstávání, snídání
9:30 Pátrání po Sugar Manovi

17:10 Happy End
Oldřich Lipský │Československo │1967 │71 min
Nezvyklý a odvážný experiment Oldřicha Lipského a Miloše
Macourka. Komedie z roku 1967, která vypráví děj pozpátku. Lidé
chodí pozpátku, při jídle jim vycházejí potraviny z úst na talíř, smrt se
stává zrozením a naopak. Jen tak se může stát, že po dopadu se ostří
gilotiny zvedne, odsouzencova hlava opět sedí na krku a odsouzenec
- řezník Bedřich Frydrych obživne, neboli podle jeho vlastního
komentáře "se za poněkud zvláštních okolností narodí"…

18:40 večeře
20:00 Ovečka

Yared Zeleke│Etiopie / Fr / Něm / Nor │2015 │102 min
Příběh/obraz, otevírající na pozadí aktuálních ekologických
a politických souvislostí téma osobního přerodu, oběti, odpuštění a
smíření. Ve filmu jsou postavami svého druhu i krajina, písně a
venkovská pospolitost.

Malik Bendjelloul │Švédsko / VB │2012 │86 min
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší
rockové hvězdy 70. let, která nebyla. Dva producenti objevili
Rodrigueze na konci 60. let v kouřové mlze zapadlého detroitského
baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií a
prorockých textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace.
Dvě alba, která nahrál, však naprosto propadla, zpěvák se vytratil ze
scény a zbyly jen historky o sebevraždě na pódiu. Film sleduje snahu
dvou Rodriguezových fanoušků, kteří touží zjistit, co se opravdu stalo s
jejich hrdinou. A tomu, co objeví, se sami nestačí divit. Film byl oceněn
Oscarem v kategorii Nejlepší dokumentární film roku 2013.

Cca 22h noční bohoslužba slova

Ritesh Batra │Indie /Fr/ Něm /USA│2009 │104 min
Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce
obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci
z Harvardovy univerzity tento dokonalý doručovací systém analyzovali
a dospěli k závěru, že na špatnou adresu doputuje jen jeden z milionu
obědů. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady
osudy dvou lidí.

Tomm Moore │Ir / Dán / Luc / Bel / Fr │2014 │94 min
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec
s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve
chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině
ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které
proměnila v kámen čarodějnice Macha…

11:20 Cizí oběd

13:10 indický oběd
15:15 Stíny v ráji
Aki Kaurismäki│Finsko │1986 │76 min
Pellonpääho Nikander pracuje v Helsinkách jako popelář.
Bydlí v nepříliš zachovalém bytě a jezdí ve starším autě. O moc víc se
o něm nedozvíme. Upoutá snad jen jeho netečnost, z níž ho částečně
vyvede seznámení s prodavačkou Ilonou, životem notně otřískanou
ženou, která umí najít východisko z každé situace. Tím se pro ni
dočasně stávají Nikanderem osobitě projevované city.

Po posledním večerním filmu se v noci ze soboty na neděli sejdeme u
ohně na zahradě se zelenými ratolestmi. Pokropíme je očistnou vodou
a vydáme za tichého svitu pochodní krátkým procesím do kostela.
Tam bude pokračovat bohoslužba Květné neděle. Pro každého, kdo o
to bude stát.

neděle 20│3
8.30
9:30

vstávání, snídání
Píseň moře

11:15 A co teď?
Nadine Labaki │Fr / Libanon / Egypt / It │2011 │83 min
Začátek občanské války v Libanonu, zapadlá horská obec, muži
toužící po boji. A jejich ženy, které dělají (skoro) všechno pro to, aby
aspoň v jejich vesnici převážily jiné touhy. Komedie, při které místy
mrazí.

13.00 oběd
Po obědě uvítáme pomoc s úklidem po akci.

Změna programu vyhrazena. Těšíme se! Komunita Noe. (www.komunitanoe.cz)

