
Ekotopfilm – Envirofilm navštívi Piešťany 

 

Po vianočnej prestávke vyráža tím Ekotopfilmu – Envirofilmu opäť na turné po Slovensku. 

Putuje po väčších aj menších slovenských mestách a neobíde ani slávne kúpeľné mesto 

Piešťany. 

 

Milovníkom ekológie, ochranárom prírody či fanúšikom dokumentárnych filmov nie je potrebné tento festival 

obzvlášť predstavovať. Už v máji si môžete vychutnať jeho ďalší ročník v Bratislave a Banskej Bystrici. No 

teraz je ešte Ekotopfilm – Envirofilm na svojej púti po Slovensku. Do rôznych miest a mestečiek prináša 

kvalitné dokumentárne filmy a pútavé besedy. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji 

Ekotopfilm – Envirofilm má už 42 rokov. Za ten čas ho navštívili státisíce nadšencov zdravého životného 

štýlu a milovníkov dokumentárnych filmov. Pozvanie organizátorov prijali stovky osobností, filmárov 

a oduševnených ochranárov, ktorí si vždy radi vymenia svoje názory a skúsenosti s verejnosťou. Inak tomu 

nebude ani v Piešťanoch už 9. februára v kine Fontána. 

Festival otvorí o 17.00 hod. film Brazília – Na každej kvapke záleží o Brazílii nielen ako krajine dažďových 

pralesov, ale aj vyprahnutej časti krajiny, ktorú miestni nazývajú „brazílskou Saharou“. Určite si nedajte ujsť 

film Iná pomoc Martiny Bencovej Utešenej o príbehoch žien z kenského mestečka Eldoret. Pozrieť si ho 

môžete v piešťanskom kine Fontána o 17.50 hod. 

Od 18.00 hod. je čas na debatu s hosťami festivalu Michalom Sebíňom zo spoločnosti NATUR-PACK 

a s Petrom Jančovičom z Komisie pre Životné prostredie MsZ Piešťany. Svoje názory si s nimi môžu 

návštevníci festivalu vymeniť v rámci prednášky spojenej s diskusiou na tému Odpadová kultúra. Festival 

uzavrie o 21.05 hod. snímka Tajomstvá z úľa o kríze, ktorú zažívajú včely medonosné. 

 

Ako už tradične býva na Ekotopfilme – Envirofilme zvykom, vstup je pre všetkých 

návštevníkov voľný. 

 

Veľká vďaka patrí mestu Piešťany a Mestskému kultúrnemu stredisku, ktoré organizátorom 

filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm výraznou mierou pomohlo k zorganizovaniu 

kvalitného, pútavého podujatia. 

 

Ekotopfilm – Envirofilm 2015/2016 Tour – PIEŠŤANY 

TERMÍN KONANIA: 9. 2. 2016 

MIESTO KONANIA: Kino Fontána 

VSTUP: VOĽNÝ 

Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk. 

http://www.ekotopfilm.sk/

