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Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
24. —— 29. října 2019



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.



40 000
návštěvníků v součtu

342
filmů z celého světa

70
světových premiér

8
kinosálů

> 200
dobrovolníků

60
zapojených zemí
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MFDF Ji.hlava pro návštěvníky nově připravuje Festivalové
náměstí před DKO.
DKO je největší budovou, kde se festivalový program odehrává
a obsahuje kinosál DKO1 s kapacitou cca 600 osob, kinosál
DKO2 pro cca 400 osob, VR zónu a také festivalovou kavárnu s
večerní tančírnou, kde po skončení poslední projekce začíná
hudební produkce.
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MFDF Ji.hlava pro návštěvníky opět připravuje Festivalové náměstí před 
DKO. DKO je centrálním místem, kde se odehrává velká část festivalového 
programu. Nachází se zde kinosál DKO 1 s kapacitou cca 600 osob, kinosál 
DKO 2 pro cca 400 osob, VR zóna a také kavárna s večerní tančírnou, kde 
po skončení poslední projekce začíná hudební produkce s provozem do 
5.00 hodin ráno. Za DKO se také letos vrací Hudební stan, oblíbený pro 
koncerty a večírky (letos budou probíhat do 3.00). Festival i letos očekává 
více než 5 200 návštěvníků i českých a zahraničních hostů.



PODMÍNKY PRO PROVOZOVATELE STÁNKU:
• maximální šířka stánku 4 - 5 metrů
• fasáda stánku/foodtrucku korespondující s festivalovou

architekturou, bez velkých reklamních nápisů či značek
nápojů apod.

• upravená nabídka nápojů s přihlédnutím na festivalová
partnerství (například festivalové pivo Ježek)

NÁJEMNÉ:
6 000 Kč
+ 4.000 Kč v podobě "stravenek" pro festivalový tým, tj.
orazítkované lístky v hodnotě hlavního jídla, které by
pořadatelé využili v průběhu festivalového týdne.

FESTIVAL ZAJIŠŤUJE A HRADÍ:
• zábor veřejného prostranství
• architektonické řešení
• připojení elektřiny a vody
• sezení pro návštěvníky a osvětlení
• festivalové akreditace pro stánkařský tým
• propagaci festivalových stánků mezi návštěvníky 
 (informace na webu, sociálních sítích, v mobilní aplikaci, 
 v programové brožuře atd.) 

PROVOZOVATEL SI HRADÍ:
• náklady na cestu
• ubytování 
• ekologické nádobí, příbory atd. 
 (žádný jednorázový plast)

FINANČNÍ PODMÍNKY:
• výše nájemného: 8 000 Kč + DPH



V případě zájmu kontaktujte naši koordinátorku 
marketingu:
Natálie Bilová, 774 101 677, marketing@ji-hlava.cz

Zašlete nám prosím svou orientační nabídku a ceník.

Festival zajišťuje a hradí zábor veřejného prostranství,
architektonické řešení, připojení na elektřinu a vodu,
osvětlení i sezení pro návštěvníky. Případné
ubytování nehradí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
MFDF Ji.hlava

V případě zájmu kontaktujte 
Michaelu Susedíkovou
na michaela@ji-hlava.cz
nebo 739 950 839. 

Pošlete nám, prosím, orientační nabídku a ceník, 
ať můžeme svědomitě vybrat a nakombinovat 
letošní nabídku občerstvení.  

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
MFDF Ji.hlava
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