
Hlavní soutěž
Main Competition

Bez vědomí
The Sleepers
27. 9. 2019, 21.00    kino Scala
cz 2019 | 2 × 60 min | česky s anglickými 
titulky / Czech with English subtitles

Špionážní příběh z Československa 
konce 80. let, ve kterém se 
profesionální houslistka Marie a její 
politicky aktivní manžel Viktor po 
dvanácti letech londýnského exilu 
vracejí do Prahy. Rodinná návštěva 
se však brzy mění v drama.

A spy story set in Czechoslovakia of 
the 1980s. Marie, a professional violin 
player, and her politically active husband 
Viktor are returning to Prague after 
twelve years spent exiled in London. 
A family visit soon turns into a drama.

M — Vrah mezi námi
M — Eine Stadt sucht einen Mörder
M — City Hunts a Murderer
26. 9. 2019, 19.00    kino  Scala
at 2019 | 2 × 45 min | německy 
s českými a anglickými titulky / German 
with Czech and English subtitles

Temné rakouské drama zasazené 
do dnešní Vídně je remakem 
a poctou legendárnímu § lmu 
Fritze Langa z roku 1931.

The show is a dark Austrian drama 
set in present-day Vienna and is 
a remake and a tribute to Fritz Lang’s 
legendary 1931 masterpiece.

Na schovávanou
Hide and Seek
Schovanky
25. 9. 2019, 16.30    kino Scala
ua 2019 | 2 × 45 min | ukrajinsky 
s českými a anglickými titulky / Ukrainian 
with Czech and English subtitles 

Vizuálně dokonalá ukrajinská verze 
detektivního pátrání po zmizelém 
dítěti v podání mladé vyšetřovatelky 
a jejího nedůvěřivého kolegy.

A visually evocative Ukrainian tv 
series about the investigation of 
a child abduction by a young detective 
and her suspicious partner.

Úspěch
Success
Uspjeh
25. 9. 2019, 19.00    kino Scala
hr 2019 | 2 × 45 min | chorvatsky 
s českými a anglickými titulky / Croatian 
with Czech and English subtitles

Propletený a mnohovrstevnatý příběh 
čtyř cizích lidí v Záhřebu — městě plném 
korupce a podivných § nančních machinací. 
Úspěšný seriál z produkce chorvatské hbo.

An intertwined, multi-layered story 
of four strangers in Zagreb, a city 
full of corruption and odd § nancial 
machinations. A successful tv series 
produced by hbo Croatia.

Zatemnění
Blackout
Něnastě
28. 9. 2019, 10.30 — kino Scala 
ru 2018 | 2 × 45 min | rusky s českými 
a anglickými titulky, Russian with 
Czech and English subtitles

Ruské historické drama z 90. let, kdy 
se veterán z války v Afghánistánu 
po rozpadu Sovětského svazu snaží 
najít cestu zpět do normálního života. 
A rozhodne se kvůli tomu spáchat zločin.

A Russian period drama set in the 
1990s showing a veteran of the War in 
Afghanistan returning home after the 
break-up of the Soviet Union, trying 
to settle into a civilian life. He does 
that by deciding to commit a crime…

Zrádci
Rats
24. 9. 2019, 20.00    kino Scala — 
slavnostní premiéra / gala opening
26. 9. 2019, 23.00 — kino Scala
cz/pl 2020 | 70 min | česky s anglickými 
titulky / Czech with English subtitles

Kriminální koprodukční minisérie 
z prostředí drogové ma§ e inspirovaná 
skutečnými událostmi a jeden 
z nejočekávanějších českých 
seriálů nadcházejícího roku. 

Crime miniseries dealing with drug 
gangs was inspired by true events and 
counts among the most expected 
Czech tv series of the upcoming year.

Fokus: Norsko
Focus: Norway

Dvojče
Twin
24. 9. 2019, 17.00    kino Scala
29. 9. 2019, 15.00    Divadlo Bolka Polívky
no 2019 | 2 × 45 min | norsky s českými 
a anglickými titulky / Norwegian 
with Czech and English Subtitles 

V hlavní dvojroli v norském seriálovém 
dramatu vystupuje Kristofer 
Hivju známý dnes ve světě díky 
roli Tormunda ve Hře o trůny. 

The leading double act in this Norwegian 
drama series is played by Kristofer Hivju, 
widely known for his role of Tormund 
Giantsbane in hbo’s Game of Thrones. 

Exit 
28. 9. 2019, 18.00    kino Scala
29. 9. 2019, 13.30    Divadlo Bolka Polívky
no 2019 | 2 × 35 min | norsky s českými 
a anglickými titulky / Norwegian 
with Czech and English subtitles 

Sex, drogy, byznys. Byznys drogy, sex. 
A občas rodina. Komediální drama se 
stylistickými prvky dokumentárního 
interview ze života čtyř vysoce 
postavených norských § nančníků.

Sex, drugs and business. Business, 
drugs and sex. And family, occasionally. 
A comedy drama series with 
stylistic elements of a documentary 
interview about the life of four 
high-ranking § nance executives.

Lilyhammer
26. 9. 2019, 15.00    No Art 
(bingewatching)
no 2012 | 8 × 45 min | norsky s českými 
titulky / Norwegian with Czech subtitles

Jeden z nejslavnějších norských 
seriálových titulů, koprodukce 
amerického NetÃ ixu a norské 
veřejnoprávní televize nrk, 
vypráví příběh amerického 
ma§ ána Franka v Norsku. 

One of Norway’s most famous series 
titles, a co-production of the American 
NetÃ ix and the Norwegian public 
television nrk, tells the story of the 
American mobster Frank in Norway. 

Magnus
26. 9. 2019, 21.30    kino Scala
29. 9. 2019, 15.30    kino Scala
no 2019 | 2 × 30 min | norsky s českými 
a anglickými titulky / Norwegian 
with Czech and English subtitles, 

Originální, bláznivá, absurdní. To je 
norská komedie o policistovi, který 
vyšetřuje případy v přestrojení za kus 
nábytku. Jeho parťákem je kolega 
s neutuchajícími sebevražednými sklony. 

An original, mad and absurd 
Norwegian comedy featuring a police 
oÇ  cer investigating cases dressed 
as a piece of furniture, aided by his 
perpetually suicidal partner. 

Seveřané
Norsemen
Vikingane
27. 9. 2019, 16.30    kino Scala
29. 9. 2019, 13.00    kino Scala
no 2016 | 2 × 30 min | norsky 
a anglicky s českými a anglickými 
titulky / Norwegian and English 
with Czech and English subtitles 

Nečekejte kopii známého seriálu 
Vikingové, Seveřané naopak původní 
seriál vtipně a nenuceně parodují. 
Hlavní děj se odehrává v malé 
severské vesničce, kde však máloco 
funguje jako ve středověku. 

Do not expect a copy of the famous 
series Vikings, on the contrary, Norsemen 
parody the original series wittily and 
casually. The main plot takes place in 
a small Scandinavian village, where, 
however, very few things work as 
they should in the Middle Ages.

Stanice Valkyrie
Valkyrien
27. 9. 2019, 20.00    Divadlo
Bolka Polívky
29. 9. 2019, 17.30    Divadlo
Bolka Polívky
no 2017 | 2 × 45 min | norsky s českými 
a anglickými titulky / Norwegian 
with Czech and English subtitles 

Norská odpověď na nekončící 
vlnu často vyčpělých severských 
detektivek vyústila v případě Valkyrien 
v žánrovou fúzi, pro kterou britští kritici 
vymysleli název „scandi medi-noir“ 
i přezdívku „norské Breaking Bad“. 

A Norwegian response to an endless 
stream of often lacklustre Nordic 
crime § ction, Valkyrien oÌ ers 
a cross-genre fusion dubbed “scandi 
medi-noir” by British critics. 

Šťastná to země
State of Happiness
Lykkeland 
24. 9. 2019, 15.00    no Art 
(bingewatching)
25. 9. 2019, 21.30    kino Scala
no 2018 | 8 × 45 min | 2 × 45min / 
norsky s českými titulky / 
Norwegian with Czech subtitles 

Seriál vypráví fascinující příběh nálezu 
obrovského ložiska ropy, který život 
v Norsku doslova otočil naruby. 

The series tells a fascinating story of the 
discovery of vast reserves of oil which 
turned life in Norway literally upside down. 

V kurzu: seriály (nejen) pro mladé
Trending: series (not) only for teenagers

Dospěláci
Adults
Aikuiset
27. 9. 2019, 15.00    Divadlo 
Bolka Polívky
fi 2019 | 2 × 25min | § nsky s českými 
a anglickými titulky / Finnish with 
Czech and English subtitles 

Komedie o § nských hipsterech 
z vyhlášené helsinské čtvrti Kallio.

A comedy series on Finnish hipsters from 
Kallio, a famous quarter of Helsinki.

Generace B
Generation B
Generatie B 
26. 9. 2019, 16.30    kino Scala
be 2017 | 2 × 35 min | holandsky 
s českými a anglickými titulky / Dutch 
with Czech and English subtitles

Komediální sci-§  seriál o generaci 
mladých lidí, kteří kvůli ekonomické 
krizi mohou práci najít jen díky 
konexím, korupci či černému trhu.

A comedy sci-§  series about a generation 
of young people for whom an economic 
crisis means they are only able to § nd 
employment thanks to connections, 
corruption or the black market.

Mladé a nadějné
Young and Promising
Unge Lovende
28. 9. 2019, 12.00    Divadlo 
Bolka Polívky
no 2015 | 2 × 30 min | norsky s českými 
a anglickými titulky / Norwegian 
with Czech and English subtitles

Elise, která žije v usa, kde se snaží 
živit jako stand-up komička, přijíždí 
do Norska na návštěvu. Nečekaně jí 
ale neprodlouží vízum, a tak zůstává 
zaseknutá ve svém starém norském životě.

Elise, an aspiring stand-up comedian 
living in the us, returns to Norway 
for a visit. Unfortunately, American 
authorities don’t extend her visa and she 
remains stuck in her old Norwegian life.

Mravy
Manners
Mannasiðir
28. 9. 2019, 20.00    Divadlo Bolka Polívky
is 2018 | 2 × 75 min | islandsky s českými 
a anglickými titulky / Icelandic with 
Czech and English subtitles

Dvoudílné islandské drama popisující 
bolestné následky znásilnění dívky ze 
střední školy z perspektivy oběti i viníka.

A two-part drama from Iceland 
depicting painful consequences of a rape 
of a secondary school girl from the point 
of view of both the victim and the rapist.

Skam
28. 9. 2019, 17.30    Divadlo Bolka Polívky
no 2015 | 4 × 25 min | norsky s anglickými 
a českými titulky / Norwegian with 
Czech and English subtitles

Mimořádně úspěšný norský televizní 
a internetový seriál pro teenagery, 
jehož různé verze a remaky 
sledují diváci po celém světě.

Exceptionally successful Norwegian 
television and web series for 
teenagers which various versions 
and remakes are being watched by 
viewers from all around the world. 

Skins 
25. 9. 2019, 15.00    no Art 
(bingewatching)
gb 2007 | 9 × 45 min | anglicky s českými 
titulky / English with Czech subtitles

Bouřlivé příběhy partičky 
středoškoláků z anglického Bristolu.

Wild stories of a group of high school 
students from English Bristol.

Slyšíte mě?
Can You Hear Me?
M’entends-tu? 
28. 9. 2019, 13.30    Divadlo Bolka Polívky
ca 2019 | 2 × 30 min | francouzsky 
s českými a anglickými titulky / French 
with Czech and English subtitles

Syrové realistické drama s komediální 
rovinou o třech kamarádkách, které 
v životě nemají právě nejlepší vyhlídky.

A raw realistic drama with a comedic 
dimension about three friends with 
less than optimal life prospects.

Mezinárodní panorama
International Panorama

Bauhaus
Bauhaus — A New Era
28. 9. 2019, 15.30    kino Scala
de 2019 | 2 × 45 min | německy 
s českými a anglickými titulky / German 
with Czech and English subtitles

Historické drama rekapitulující 
dějiny slavné německé umělecko-
architektonické školy Bauhaus očima 
jedné z jeho nejvýraznějších studentek.

A historical drama telling the story 
of Bauhaus, a famous German art 
and architecture school, through 
the perspective of one of its 
most important students.

Dvanáct
Twelve
 De Twaalf
27. 9. 2019, 17.30    Divadlo Bolka Polívky
be 2019 | 2 × 45 min | holandsky 
s českými a anglickými titulky / Dutch 
with Czech and English subtitles 

Thriller zaměřující se na členy poroty 
sledovaného soudního procesu.

A thriller series following 
members of a jury in a trial.

Gösta 
26. 9. 2019, 15.00    Divadlo Bolka Polívky
se 2019 | 2 × 30 min | švédsky s českými 
a anglickými titulky / Swedish with 
Czech and English subtitles, 

Švédská absurdní komedie 
o mladém dětském psychologovi 
s velkou a upřímnou touhou konat 
ve světě dobro a všem pomáhat. 

An absurd Swedish comedy on 
a young child psychologist with 
a strong and honest desire to 
do good and help everyone. 

Kiri 
26. 9. 2019, 22.00    Divadlo Bolka Polívky
gb 2018 | 2 × 45 min | anglicky s českými 
titulky / English with Czech subtitles 

Společensko-realistické drama o sociální 
pracovnici, která dovolí biologickému 
otci adoptované holčičky navštívit své 
dítě. Následně ale otec i dívka zmizí.

A social-realist drama about a social 
worker who an adopted girl to be 
visited by her biological father. But 
then the man and the girl disappear.

Mytho 
28. 9. 2019, 22.00    kino Scala
f 2019 | 2 × 45 min | francouzsky 
s českými a anglickými titulky / French 
with English and Czech subtitles

Francouzská komedie o ženě, 
které si její rodina začne skutečně 
všímat až v momentě, kdy se 
domnívá, že má rakovinu.

A French comedy series about a woman 
who only gets noticed by her family 
when they believe she has cancer.

Pro a proti
Pros and Cons
Friheden 
28. 9. 2019, 13.00 — kino Scala
dk 2018 | 2 × 45 min | dánsky s českými 
a anglickými titulky / Danish with 
Czech and English subtitles 

Komedie o dvou podvodnících, 
kteří založili rodinu a chtějí se 
usadit. Kvůli tomu ale musí provést 
ještě jeden poslední zločin.

A comedy about two con men who 
started families and want to settle 
down. But to be able to do that, they 
must commit one last crime.

Soutěž webseriálů
Web Series Competition
27. 9. 2019, 19.00    kino Scala
cca 120 min | různé jazyky s anglickými 
a českými titulky / various languages 
with Czech and English subtitles

Soutěžní sekce uvede několik unikátních 
premiér krátkometrážních titulů, které 
se budou ucházet o cenu za nejlepší 
webseriál střední a východní Evropy 

Web Series Competition will present 
several unique premieres of short titles 
that will run for the prize for the best 
webseries of Central and East Europe. 

Zvláštní uvedení
Special Screening

Best of Serial Killer
25. 9.—27. 9., 9.00    kino Scala
cca 100 min | různé jazyky s anglickými 
a českými titulky / various languages 
with Czech and English subtitles

Výběr toho nejzajímavějšího, co 
na festivalu můžete vidět.

Selection of the most interesting series 
you can watch during our festival.

Best of Web series
28. 9. 2019, 15.00 — Divadlo 
Bolka Polívky
120 min | jazyky — různé s českými 
a anglickými titulky / various languages 
with Czech and English subtitles

Dvanáct nejlepších nezávislých 
krátkometrážních sérií z celého světa 
všech žánrů a stylů uvádí největší 
současný znalec webseriálů Joël Bassaget

A showcase of twelve best Indie short 
form series from all around the World in 
all genres and styles is being presented 
by the biggest contemporary expert 
on web series, Joël Bassaget

Moje svoboda 
My Freedom
28. 9. 2019, 20.30 — kino Scala
cz 2019 | 35 min | česky s anglickými 
titulky / Czech with English subtitles 

30 let svobody = 30 autorů = 
30 minutových § lmů. Unikátní 
projekt časopisu ReÃ ex a České 
televize, který na počest výročí 30 
let od Sametové revoluce reÃ ektuje 
mnoho podob i chápání svobody.

30 years of freedom = 30 authors = 
30 one-minute short § lms. A unique 
project of ReÃ ex magazine and Czech 
television which reÃ ects many forms and 
perspection of freedom in honour of 30 
years anniversary of Velvet revolution.

Vítězové
Winners 
29. 9., 18.00    kino Scala
90 min | české a anglické titulky / 
Czech and English subtitles 

Projekce vítězných seriálů z hlavní 
soutěže a soutěže webseriálů.

Screening of the winning series 
both from Main Competition 
and Web series competition

Non-stop lahůdky
Non-stop Deli
28. 9., 10.00    Divadlo Bolka Polívky
cz 2019 | 80 min | česky s anglickými 
titulky / Czech with English subtitles

Unikátní premiéra televizního § lmu 
Jana Hřebejka a Tomáše Pavlíčka 
z minisérie čt s názvem „Jak si nepodělat 
život“ o stárnoucím rezignovaném 
prodavači lahůdek, kterému se do 
života vřítí mladá zákaznice.

A unique premiere of Jan Hřebejk’s 
and Tomáš Pavlíček’s tv movie is a part 
of Czech Television’s miniseries “How 
not to botch up your life.” It tells 
a story of an aging resigned shop 
assistant whose life is turned upside 
down by a young female customer.
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Šťastná to země
State of Happiness
no 2018 | 2 × 45 min
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13.00
Seveřané
Norsemen
no 2016 | 2 × 30 min

13.30
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9.00
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Akreditace a vstupenky
Pouze akreditovaní mají přednostní 
vstup do sálů a mohou si rezervovat 
místa. Akreditace na festival Serial 
Killer se jmenuje Cinepass. 

Cinepass na celý festival: 460 Kč/310 Kč 
(studenti — studentský průkaz, senioři — 
Senior Pas/65+, ztp — průkaz ztp*)
Cinepass na pět představení: 210 Kč

Cinepass lze koupit pouze online na 
webu festivalu www.serialkiller.tv. 
Po zakoupení si svůj Cinepass vyzvednete 
v kině Scala, a to od úterý 24. 9. od 11.00 
a následně pak po celou dobu festivalu. 
Vlastníkům Cinepassu doporučujeme, 
aby si rezervovali místo. Podmínky 
a výhody rezervace najdete na 
www.cinepass.sk/serialkiller v sekci 
O festivalu. Vstup na projekce je 
povolen pouze s platným Cinepassem.

Je také možné zakoupit vstupenky na 
jednotlivá představení neboli blok, 
který tvoří většinou první dva díly 
určitého seriálu (výjimkou jsou sekce 
Zvláštní uvedení a bingewatching 
maratóny v kině No Art). Vstupné na 
jednotlivá představení činí 70 Kč.

Doprovodný program v kavárně Trojka 
a Industry program v Tržnici najdete 
na našich webových stránkách.

Projekční místa
Univerzitní kino Scala 
(Moravské náměstí 3)
Divadlo Bolka Polívky 
(Jakubské náměstí 5)
No Art (Galerie tic, Radnická 4)

Změna programu vyhrazena.

Accreditation and tickets
Only people with accreditation can 
make reservations. The accreditation 
for Serial Killer festival is called Cinepass. 

Cinepass for the whole festival period: 
460 czk/310 czk (students—student 
card, seniors—Senior Pas/65+, price for 
visitors with disabilities*)
Cinepass for § ve screenings: 210 czk

The fastest way how to buy the 
accreditation is online at the festival’s 
website www.serialkiller.tv. After the 
purchase you can get your Cinepass in 
Scala Cinema on Tuesday September 
24th from 11 am (and then anytime 
during the festival). We recommend 
Cinepass holders to book a place in 
the hall in advance. For conditions and 
advantages of the reservation see www.
cinepass.sk/serialkiller (About the Festival 
section). You will be allowed to enter the 
screenings only with valid Cinepass.

Tickets for individual screenings 
are available too. One screening 
usually consists of § rst two episodes 
of a particular series. Tickets 
for singular screenings of Serial 
Killer festival cost 70 czk.

Please check our websites about our 
accompanying program in “kavárna 
Trojka” and Industry program in “Tržnice”.

Screening Places
Scala Cinema (Moravské náměstí 3)
Bolek Polívka Theatre (Jakubské 
náměstí 5)
No Art (Galerie tic, Radnická 4)

Programme is subject to change.
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1  Scala
(Moravské náměstí 3)

2  Divadlo Bolka Polívky
(Jakubské náměstí 5)

3  No Art
(Radnická 4)

4  Kavárna Trojka
(Dominikánská 9)

5  Tržnice
(Zelný trh 14—16)
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Projekt se uskutečňuje 
za § nanční podpory 

statutárního města Brna
Generální

mediální partner

Partneři

*  Pro zvýhodněnou cenu
je třeba předložit průkaz

*  A valid card must be provided
for the purchase

mezinárodní festival

tv a online seriálů
international festival 

of tv and web series
24—29 9 2019 brno
www.serialkiller.tv

serial
killer

program

Best of Serial Killer
Hlavní soutěž 
Main Competition
Soutěž webseriálů
Web Series Competition
Fokus: Norsko
Focus: Norway 

V kurzu
Trending
Mezinárodní panorama
International Panorama
Zvláštní uvedení
Special Screening


