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GOOD STUFF!

Pagājušajā sestdienā, 9. aprīlī Kinodroms devās foršā road trip’ā un
viesojās arī Jelgavā, Jelgavas 1. Ģimnāzijā, kur notika Zemgales jauniešu
īsfilmu skate. Šajā rajonā kopumā tika pieteiktas 13 īsfilmas, no kurām 12
tika atlasītas uz skati. Pasākums bija ļoti foršs! Filmu programma bija par
aptuveni pusstundu īsāka nekā Rīgā, un to varēja just – skate bija īsāka,
kodolīgāka un mazāk nogurdinoša (lasi – neviens uzreiz pēc pēdējās filmas
neskrēja prom :D ). Ja godīgi vairums filmas Jelgavā šķita sirsnīgākas un
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skatītājam draudzīgākas nekā Rīgā, kur bija vairāk mēģinājumi komunicēt

Wedding you say?

„art-house” stilā, kas ne vienmēr palika saprasti vai novērtēti (tas gan
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neattiecas uz Rīgas reģiona laureātiem).
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Ievērības cienīgs fakts – Jelgavā notika arī galjafilms īsfilmas „less than
three” pirmizrāde uz lielā ekrāna! Bija diezgan aizraujoši redzēt <3 tik lielā
izmērā :) Publika, šķiet, mūsu darbu uzņēma labi. Mazliet pastāstījām par
tapšanas procesu un idejas attīstību. Vēl pirms apbalvošanas žūrijas
loceklis un festivāla direktors Antons Jurčenko pastāstīja sanākušajiem par
savu pieredzi ārzemēs, Argentīnā, strādājot televīzijā un teātrī, un deva
jaunajiem kino entuziastiem padomu domāt par savu auditoriju un aktīvi
vērot, censties pēc iespējas vairāk ieraudzīt, lai būtu ko vēstīt.

http://galjafilms.lv/blog/zemgale/
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Galjafilms īsfilmas “less than three” pirmizrāde uz lielā ekrāna Jelgavas
Kinodromā
Apbalvošanā godalgas ieguva:
1. vieta – “Pašpatriots” (režisors: Toms Taukulis)
2. vieta – “Astrocitoma” (Atis Kļaviņš, Rihards Freijs)
Publikas simpātija – “Pašpatriots” (Toms Taukulis)
Tā kā “Pašpatriots” ieguva divas godalgotās balvas, tad 3. vieta un iespēja
pārstāvēt Zemgales reģionu Kinodroma finālā tika piešķirta “Nervusen”
(Ronalds Joels).
Interesanti, ka žūrijas lēmumi šoreiz pilnībā sakrita ar skatītāju viedokli –
publikas simpātijas balsojumā otro vietu ieguva „Astrocitoma” . Arī Rīgas
skatē 1. vietu un skatītāju sirdis iekaroja viena un tā pati īsfilma, tā kā
varam secināt, ka Kinodroma žūrija ir diezgan objektīva ;) Zemgales skates
žūrijā

bija

Antons

Jurčenko,

Jelgavas

mākslas

skolas

skolotāja

Ilze

Ezerniece un biznesa un mārketinga speciāliste (kā arī nepilna laika aktrise
– slavenākās lomas: „Sieva dzērāja” un „meitene” :D ) Linda Vīksne.

Žūrija: Linda Vīksne, Antons Jurčenko, Ilze Ezerniece. (pievērst uzmanību
dekoratīvajai lampai)
Liels paldies Jelgavas 1. ģimnāzijas vadībai, kas mums deva telpas un ļoti
izpalīdzēja! Paldies arī Kazaku ģimenei un Zanei, kura palīdzēja vadīt
pasākumu. Par Zemgales skati atbildīgā bija Rūta Miglava.
Pasākuma fotogrāfijas vari atrast Kinodroma foto lapā ! (foto by Artūrs
Tols)
Nākamais pasākums – Valmierā , 15.04 18:00 @ Valmieras pamatskola!
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