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O FESTIVALU
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se zrodil v roce
1997 v hlavách několika studentů jihlavského gymnázia. Dnes
se každoročně koncem října sjíždí do Jihlavy tisíce diváků,
režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů
z Česka i ze zahraničí, aby mohli společně několik
dnů myslet filmem.

MISE
Ji.hlava dlouhodobě a systematicky podporuje českou dokumentární tvorbu
a propaguje ji na poli národním i mezinárodním. Objevuje a představuje
nové trendy, směry a témata v oblasti autorského dokumentárního
filmu prozkoumáváním jiných národních kinematografií a navazováním
bilaterálních spoluprací s mezinárodními institucemi. Festival výrazně
přispívá k rozvoji regionu Vysočina – spolupracuje s místními firmami,
pracuje s místními školáky a studenty a každoročně přiváží do regionu tisíce
návštěvníků.
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FESTIVAL ZAJIŠŤUJE A HRADÍ:
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PROVOZOVATEL SI HRADÍ:
•NÁJEMNÉ:
náklady na cestu

• ubytování
6 000 Kč
• ekologické nádobí, příbory atd.
+ 4.000 Kč v podobě "stravenek" pro festivalový tým, tj.
(žádný jednorázový
orazítkované
lístky plast)
v hodnotě hlavního jídla, které by
pořadatelé využili v průběhu festivalového týdne.

FINANČNÍ PODMÍNKY:

• výše nájemného: 8 000 Kč + DPH

V případě zájmu kontaktujte
Festival
zajišťuje
a hradí zábor veřejného prostranství,
Michaelu
Susedíkovou
zajišťuje
a hradí
veřejného
architektonické
řešení, připojení
nazábor
elektřinu
a vodu, pros
na Festival
michaela@ji-hlava.cz
osvětlení
i sezení pro
návštěvníky.
Případné
architektonické
řešení,
připojení
na elektřinu
nebo 739 950 839.
ubytování
nehradí.
Festival
zajišťuje
a hradí
zábor veřejného
osvětlení
i sezení
pro prostranství,
návštěvníky. P
architektonické řešení, připojení na elektřinu a vodu,
Pošlete
nám, prosím,
orientační nabídku a ceník,
ubytování
nehradí.
osvětlení
i
sezení
pro naši
návštěvníky.
Případné
V případě
zájmu
kontaktujte
koordinátorku
ať můžeme svědomitě vybrat a nakombinovat
ubytování
nehradí.
marketingu:
letošní nabídku občerstvení.
Natálie
774 zájmu
101 677,kontaktujte
marketing@ji-hlava.cz
VBilová,
případě
naši koordinátor
V případě
zájmu kontaktujte naši koordinátorku
marketingu:
Zašlete
nám prosím svou orientační nabídku a ceník.
marketingu:
Těšíme
se na spolupráci
s Vámi.
Natálie
Bilová,
774
101 677, marketing@ji-hlav
Natálie
Bilová,
774
101
677,
marketing@ji-hlava.cz
MFDF Ji.hlava

nám prosím
orientační
a ceník.
Zašlete
nám svou
prosím
svounabídku
orientační
nabídku a

Těšíme se na spolupráci s Vámi.Zašlete
MFDF Ji.hlava

