V Ljubljani, 30. oktobra 2019
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30. LIFFe
30. Ljubljanski mednarodni filmski festival
Od srede, 13., do nedelje, 24. novembra 2019

www.liffe.si
Letos na ogled 96 celovečernih in 25 kratkih filmov.

Vsebina
•
•
•

Nagrada 1,000.000. obiskovalcu
Novinarska projekcija prvih dveh delov šestdelne nadaljevanke Jezero
Nove fotografije filma Zgodbe iz kostanjevih gozdov

Nagrada 1,000.000. obiskovalcu
Glavni pokrovitelj Liffa Telekom Slovenije, ki festival podpira že četrt stoletja, bo poskrbel,
da si bo milijonti obiskovalec 30. Liffe dobro zapomnil, saj si bo lahko ustvaril svet po svoje.
Telekom Slovenije bo namreč milijontemu obiskovalcu Liffovih filmov v 30 letih festivala
podaril letno naročnino na NEO (paket NEO C), s katerim TV in ostale vsebine iščemo kar z
glasom in to v slovenskem jeziku. Z glasom tako iščemo po naslovu filma ali serije, imenu
igralca oz. igralke ali žanru, ki ga želimo gledati. »In ker verjamemo, da bo milijonti
obiskovalec velik ljubitelj filmov, verjamemo tudi, da bo navdušen, da bo lahko poleg vsebin,

ki so na voljo v programski shemi, izbiral tudi med 1490 filmi, kolikor jih imamo trenutno v
videoteki DKino. Če si bo želel v enem letu, torej do naslednjega Liffa, pogledati vse filme iz
videoteke, si bo moral torej ogledati štiri filme na dan,« pravi Samo Ošina, direktor
Množičnega trga v Telekomu Slovenije.
NEO sicer združuje najboljše rešitve za dom in zabavo – enostavno iskanje po TV-programih,
vsebini v živo ali vsebinah v videotekah in aplikacijah, pregleden ogled nazaj do 7 dni ter
popolno prilagajanje potrebam in željam uporabnika. Ob tem pa NEO omogoča še enostavno
upravljanje pametnih naprav, opravljanje spletnih nakupov prek TV ekrana, kmalu pa sledi še
igranje vedno bolj popularnih igric brez konzole.
Novinarska projekcija prvih dveh delov šestdelne nadaljevanke Jezero
V sredo, 6. 11., vas ob 11. uri vljudno vabimo v Kosovelovo dvorano na novinarsko
projekcijo prvih dveh delov šestdelne nadaljevanke Jezero, filmske adaptacije literarne
uspešnice Tadeja Goloba z istoimenskim naslovom.
Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci nadaljevanke: režiserjem Matevžem Luzarjem,
izvršnim producentom Janezom Pircem ter urednikom Igranega programa Televizije
Slovenija Janijem Virkom, ki bodo na voljo tudi za izjave.

Nove fotografije filma Zgodbe iz kostanjevih gozdov
Na željo producentke pripenjamo nove fotografije filma Zgodbe iz kostanjevih gostov. Medije
prijazno naprošamo, da pri objavah filma uporabljajo zgolj fotografije v priponki oz. da jih
zamenjajo v spletnih objavah. Hvala za razumevanje.

Pokrovitelji
Glavni pokrovitelj: Telekom Slovenije, d.d.
Medijska pokrovitelja: Delo, d.o.o., Europlakat
Spletni medijski pokrovitelj: MMC RTV SLO
S podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA

Vabljeni v Drugo preddverje Cankarjevega doma, kjer bodo skupaj zbrani novinarsko
središče, blagajna, prostor za pogovore z gosti ter festivalsko shajališče za oddih in zabavo.
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Novinarske akreditacije
Rok za oddajo akreditacije je bil 27. oktober 2019. O odobritvah bomo obveščali 11. 11.
2019.

Vabimo vas, da novinarske akreditacije prevzamete že dan pred festivalom, 12.
novembra od 11. do 20. ure pri festivalski blagajni v Drugem preddverju CD. Od 13. 11.
bo festivalska blagajna Liffa odprta od 11. ure do začetka zadnje projekcije v CD.
Novinarske vstopnice boste lahko prevzemali 2 dni pred projekcijo, na dan projekcije žal ne
moremo zagotoviti prostih sedežev.
Novinarske vstopnice niso prenosljive. Vstop v dvorano je mogoč le z veljavno
novinarsko izkaznico in vstopnico Liffa.
Zaradi nemotenega vstopanja v dvorane imetnike akreditacij vljudno prosimo, da
pripravijo oboje vnaprej in pokažejo osebju pri vhodu.

