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Hlasujte za najlepší slovenský film v Diváckej cene Slnko v sieti
Bratislava 6. marec 2019: Fanúšikovia slovenského filmu môžu oddnes
hlasovať v ankete Divácka cena Slnko v sieti a zvoliť si spomedzi
hraných, dokumentárnych a animovaných filmov ten, ktorý ich oslovil
najviac. Za odmenu získajú možnosť zúčastniť sa odovzdávania cien
počas galavečera Slnko v sieti.
Slovenská filmová a televízna akadémia udeľuje národnú cenu Slnko v sieti
celkovo v 18. kategóriách, no o výsledku jednej z nich, Diváckej ceny Slnko
v sieti, rozhodujú fanúšikovia. Hlasovanie prebieha online, pričom vyberať si
môžu až z tridsiatky hraných, dokumentárnych a animovaných filmov.
Hlasovaním sa zároveň zaraďujú do žrebovania o atraktívne filmové ceny
a účasť na slávnostnom galavečeri Slnko v sieti.
Slnko v sieti je prehliadkou toho najlepšieho zo slovenskej filmovej tvorby.
Držitelia cien Slnko v sieti budú vyhlásení na slávnostnom galavečeri
v piatok 5. apríla 2019, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS na
Jednotke. Počas večera bude odovzdaná aj cena Slnko v sieti za Výnimočný
prínos slovenskej kinematografii a Divácka cena Slnko v sieti, o ktorej v online
hlasovaní
rozhodne
verejnosť.
Hlasovať
možno
na
stránke:
https://www.slnkovsieti.sk/divackacena
Tí, ktorí nemali možnosť pozrieť si filmy ocenené v kategórii Najlepší hraný
film, Najlepší dokumentárny film a Najlepší animovaný film alebo by si ich radi
pozreli ešte raz, budú mať príležitosť počas Maratónu slovenského filmu,
ktorý bude prebiehať v sieti kín Cinemax po celom Slovensku už nasledujúci
deň (6. apríl) po odovzdaní ocenení. V Bratislave zároveň týmto dňom
odštartuje aj Týždeň slovenského filmu v Kine Lumière, kde je pre fanúšikov
slovenského filmu pripravený, okrem vyše tridsiatich hraných, dokumentárnych
a animovaných filmov, ktoré mali premiéru v roku 2018, aj bohatý sprievodný
program v podobe workshopov, masterclass a odborných diskusií ako aj všetky
filmy, ktoré mali premiéru v roku 2018.
Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia
(SFTA), spoluorganizátormi prehliadky sú Rozhlas a televízia Slovenska
(RTVS) a Slovenský filmový ústav (SFÚ). Finančne podujatie podporila LITA,
autorská spoločnosť.
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond
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Viac informácií o národných filmových cenách Slnko v sieti nájdete na stránke:
www.slnkovsieti.sk
Aktuality k sprievodným podujatiam nájdete takisto na Facebookovom profile
Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) je verejnoprospešná
záujmová organizácia, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej
audiovizuálnej kultúry, iniciátorom a usporiadateľom výročných prehliadok
slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby, ako aj zakladateľom a
garantom Národnej filmovej ceny Slnko v sieti. V spolupráci s partnerskými
organizáciami v zahraničí nominuje slovenský film na Európske filmové ceny a
Cenu americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší neanglicky hovorený film.
Venuje osobitnú pozornosť tvorbe mladej, nastupujúcej generácie filmových
tvorcov, vytvára podmienky pre ich profesionálne uznanie a podporu a
prezentáciu ich diel v zahraničí.
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