PROMÍTÁNÍ U KAMEN
dům Komunity NOE │ fara Holostřevy
7. │ 8.│9. dubna 2017

Pátek 7│4
od 18:30 Sozialsuppe k dispozici
20:00 Chlapectví
Richard Linklater│USA │2014 │165 min
Výjimečný film. o dospívání jednoho obyčejného
kluka, na kterém režisér Richard Linklater pracoval dvanáct let. Každý
rok se na tři až čtyři natáčecí dny sešla tatáž sestava herců a tvůrců,
aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem
je neobyčejný jímavý snímek, ve kterém se každý trochu pozná....

Sobota 8│ 4
9:00 vstávání, snídání
10:00 Příchozí
Denis Villeneuve │USA │2016 │117 min
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě,
dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku
Louise Banksovou – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly.
Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová
se společně se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít
odpovědi... Nezvyklé, komorní, vizuálně a herecky dokonalé filmové
dílo s filosofickými přesahy otevírá témata hledání společné řeči
a významu jazyka...

13:00 oběd
15:00 Švédská teorie lásky
Erik Gandini│Švédsko │2015 │90 min
Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního státu.
Za kulisami novodobého ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé
drama. V roce 1972 přišli politici s přelomovým programem „Rodina
budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen
na nezávislost každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani
vztahy k dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu
sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných vazeb.
Lidé tak často žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybí.

17:00 The Commitments
Alan Parker │Irsko / Velká Británie │1991 │118 min
Dublin potřebuje špičkovou kapelu, a to soulovou! Film
vypráví příběh hudební skupiny Commitments od jejího
vzniku na inzerát přes strastiplné začátky koncertování, až na vrchol
showbyznysu.

19:00 večeře
20:00 Strom života
Terrence Malick│USA │2011 │133 min
Dospívající Jack je ztracenou duší v moderním světě – klade
si řadu otázek a snaží se zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost?
Jak vznikl život? Hvězdně obsazený snímek je poctou Životu, přírodě
a světu, jež se nám obraz po obrazu odhalují jako symfonie.

Cca 22 h noční bohoslužba slova
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 9│4
8.30
9:30

vstávání, snídání
Cesta do fantazie

Hajao Miyazaki │Japonsko │2001 │124 min
Desetiletá Chihiro a její rodiče při stěhování narazí
na zdánlivě opuštěný lunapark. Vůně jídla přiláká rodinu k jedinému
otevřenému stánku – avšak i ten je bez obsluhy a zákazníků. Rodiče
se bez ostychu pouští do jídla a ládují se vystavenými pochoutkami.
Neklidná Chihiro se je marně pokouší zastavit. Konzumují tak dlouho,
až se promění v prasata. Stmívá se, a lunapark znenadání ožívá.
Chihiro se snaží najít pomoc a narazí na tajuplného chlapce Haku.
Ten ji seznámí s podivuhodnými bytostmi, které si do lunaparku
přijíždí odpočinout. Chihiro však mezi nimi není vítána a je jen na ní,
aby zachránila rodiče a našla cestu zpět do svého světa.

11:45 Punkový syndrom
Jukka Kärkkäinen, J. Passi │Fin / Nor / Švéd│2012 │85 min
Přemýšleli jste někdy, o čem by byly texty punkových písní,
kdyby členy kapely byli lidi s mentálním hendikepem? Punkový
syndrom je odpovědí! Dokument sleduje osudy čtyř profesionálních
hudebníků a jejich cestu k popularitě. Jako správní punkeři prožívají
silné emoce, milují, hádají se (třeba o přední místo v autobusu),
nadávají, smějí se, popíjejí a tráví spoustu času v nahrávacím studiu a
na turné. Jejich texty se věnují celospolečenským problémům i
každodenním zážitkům hudebníků: jak strašně nanic je chodit na
pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Pořád bojujete s předsudky
vůči lidem s mentálním hendikepem? Nebojte, punk-rockeři z Pertti
Kurikan Nimipäivät se o vás už postarají!

13.00 oběd
Po obědě uvítáme pomoc s úklidem po akci.

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

