
středa / Wednesday

Kino Scala Divadlo Bolka Polívky

09.00 
Serial Killer digest s01e01 
2017—2018 | cca 100 min.

15.00 
Most IV 
The Bridge IV 
se, dK 2018 | 2 × 58 min. 

16.30 
Ultraviolet 
PL 2017 | 2 × 45 min.

17.30 
Liberty  
dK, se, nO, FI, Is, Za 
2018 | 2 × 58 min.

19.00 
Most! 
CZ 2018 | 2 × 45 min. 

20.00 
Zóna 
The Zone 
es 2017 | 2 × 54 min.

21.30 
Pospolu v rozvodu 
Splitting Up Together 
dK 2016 | 2 × 25 min. 

serial 
killer

2/5—5/5/2018 brno
akreditace online na 

www.serialkiller.tv

Hlavní soutěž 
Main Competition
Soutěž online seriálů
Web Series Competition
Fokus: Dánsko
Focus: Denmark
V kurzu: Německo
Trending: Germany

Mezinárodní panorama
International Panorama
Zvláštní uvedení
Special screening  
Industry Days Off Program

čtvrtek / thursday

Kino Scala Divadlo Bolka Polívky Divadlo Husa na provázku

09.00 
Serial Killer digest s01e02 
2017—2018 | cca 100 min.

13.30 
Domácí hřiště 
Home Ground 
NO 2018 | 2 × 51 min.

19.00 
54 hodin 
54 Hours 
de 2018 | 1 × 88 min. 

14.00 
Vítejte v Hindafingu 
 Welcome to Hindafing 
de 2017 | 2 × 45 min.

16.00 
Ku’damm 59 
de 2018 | 1 × 91 min.

21.30 
Učitel II 
The Teach II 
PL 2017 | 2 × 50 min. 

16.30 
Strážce hradu 
Guardian of the Castle 
hR 2018 | 2 × 55 min.

18.30 
Industry: Actors 
and casting directors: 
reflecting the job

19.00 
Gogol: Začátek 
Gogol: The Beginning 
Ru 2017 | 1 × 96 min.

20.00 
Cesty Páně 
Ride Upon The Storm 
dk 2017 | 2 × 58 min. 

21.30 
Tabula Rasa 
Be 2017 | 2 × 52 min.

22.30 
Hnědá rodina 
The Brown Family 
de 2017 | 8 × 6 min. 

pátek / Friday
Kino Scala Divadlo Bolka Polívky Divadlo Husa na provázku

09.00 
Serial Killer digest s01e03 
2017—2018 | cca 100 min.

13.30 
Pospolu v rozvodu 
Splitting Up Together 
dk 2016 | 2 × 25 min. 

19.00 
Liberty  
dk, se, NO, Fi, is, Za 
2018 | 2 × 58 min.

13.00 
Ku’damm 59 
de 2018 | 1 × 91 min.

15.00 
Zmizení 
The Vanishing 
de, CZ 2017 | 2 × 45 min.

21.30 
Zóna 
The Zone 
es 2017 | 2 × 54 min.

16.30 
Banka 
The Bank 
ee 2018 | 2 × 57 min.

17.30 
Soutěž online seriálů 
Web Series Competition 
2017—2018 | cca 240 min.

no Art
19.00 
Stíny II 
Shadows II 
RO 2017 | 2 × 55 min.

22.30 
Dědictví 
The Legacy 
dk 2014 | 2 × 55 min. 

14.00 
Soudruh detektiv 
Comrade Detective 
us 2017 | 6 × 40 min.

21.30 
Most IV 
The Bridge IV 
se, dk 2018 | 2 × 58 min. 

18.30 
Muži z Blekingegade 
Left Wing Gang 
dk 2009 / 5 × 45 min.

sOBOta / saturday
Kino Scala Divadlo Bolka Polívky Divadlo Husa na provázku

10.30 
54 hodin 
54 Hours 
de 2018 | 1 × 88 min. 

13.30 
Industry: Innovative 
financing strategies: 
Thinking out of the Box

19.00 
Zmizení  
The Vanishing 
de, CZ 2017 | 2 × 45 min.

13.00 
Učitel II  
The Teach II 
PL 2017 | 2 × 50 min. 

15.00 
Fokus: Lokální online 
tvorba 
2017—2018 | cca 90 min.

21.30 
Cesty Páně 
Ride Upon The Storm 
dk 2017 | 2 × 58 min. 

15.30 
Dědictví 
The Legacy 
dk 2014 | 2 × 55 min. 

17.30 
Hnědá rodina 
The Brown Family 
de 2017 | 8 × 6 min. 

no Art
18.00 
Tabula Rasa 
Be 2017 | 2 × 52 min.

14.00 
Království I + II 
The Kingdom I + II 
dk 1994 | 8 × 68 min.

20.30 
Domácí hřiště 
Home Ground 
NO 2018 | 2 × 51 min.

23.00 
Vítejte v Hindafingu 
 Welcome to Hindafing 
de 2017 | 2 × 45 min.

Akreditace a vstupenky
Člověk s akreditací je víc než obyčejný 
člověk. Na našlapaných promítáních 
má přednost před obyčejným člověkem 
s obyčejnou jednorázovou vstupenkou. 
Akreditace na festival Serial Killer 
se jmenuje Cinepass. Můžete 
si vybrat ze dvou druhů:

Cinepass na celý festival  
za 280 Kč/195 Kč (studenti)* 
Cinepass na pět představení 
za 210 Kč/160 Kč (studenti)*

Cinepass lze koupit pouze online na 
webu festivalu www.serialkiller.tv. 
Po zakoupení si svůj Cinepass vyzvednete 
v kině Scala, a to už ve středu 
2. 5. od 8.00 a následně pak po celou 
dobu festivalu. Vlastníkům Cinepassu 
doporučujeme si vždy rezervovat místo 
v sále. Podmínky a výhody rezervace 
najdete na www.cinepass.sk/serialkiller 
v sekci O festivalu.

Je možné také zakoupit vstupenky 
na jednotlivá představení neboli 
blok, který tvoří povětšinou první dva 
díly určitého seriálu (výjimkou jsou 
sekce Zvláštní uvedení a bingewatch 
maratóny v kině no Art). Vstupné na 
jednotlivá představení činí 80 Kč.

Na představení v 9.00, 13.00 
a 13.30 mají senioři vstup zdarma, 
je ale třeba předložit Senior pas 
nebo průkaz totožnosti.

Projekční místa
Univerzitní kino Scala 
Moravské náměstí 3

Divadlo Bolka Polívky 
Jakubské náměstí 5

Divadlo Husa na provázku 
Zelný trh 9

no Art 
Galerie tiC, Radnická 4

Změna programu vyhrazena.

Accreditation and tickets
People with accreditations are more 
than an ordinary people. The screenings 
will be jammed and accreditation is an 
advantage in comparison to an ordinary 
one-show ticket. The accreditation 
for Serial Killer festival is called 
Cinepass. You can choose from two types:

Cinepass for the whole festival period: 
280 CZk/195 CZk (students)* 
Cinepass for five screenings:  
210 CZk/160 CZk (students)*

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 Wednesday 
May 2nd from 8 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).

Tickets for individual screenings 
are available too. One screening 
usually consists of first two episodes 
of a particular series. Tickets 
for singular screenings of Serial 
Killer festival cost 80 CZk.

The screenings at 9 am, 1 pm and 1.30 pm 
are free of charge for seniors. A Senior 
pass or identity card must be provided.

Screening Places
Scala Cinema 
Moravské náměstí 3

Bolek Polívka Theatre 
Jakubské náměstí 5

Provázek Theatre 
Zelný trh 9

no Art 
Galerie tiC, Radnická 4

Programme is subject to change.

náměstí 
Svobody

Moravské 
náměstí

Hlavní 
nádraží

1  Místodržitelský palác
2  Kino Scala
3  Divadlo Bolka Polívky
4  Bývalá budova čt
5  no Art
6  Husa na provázku

M
asarykova

Radnická

Rašínova

Běhounská

Zelný trh

Panská

❷
❶

❺

❹❸

❻

Hlavní partneři Hlavní mediální partner

Partneři

Sleva 2× 30 Kč na svezení v Liftagu s promokódem „seRiaLkiLLeR“ 
Get 2× 30 CZk discount on your ride with Liftago taxi using promocode “seRiaLkiLLeR”

*  Pro zvýhodněnou cenu je třeba 
předložit studentský průkaz.

*  Student card must be provided 
for the purchase.



Hlavní soutěž 
Main Competition

Banka / The Bank / Pank
4. 5. 2018, 16.30 → Kino Scala 
ee 2018 | 2 × 57 min. / estonsky 
s anglickými a českými titulky / 
Estonian with English subtitles

Připravovaný estonský desetidílný 
seriál o divokých devadesátých letech 
s vůní čerstvě tištěných peněz uvádíme 
v exkluzivní světové premiéře.

This upcoming Estonian ten-part 
series about the wild nineties and 
their smell of freshly printed money 
will be presented at Serial Killer as 
an exclusive world premiere.

Gogol: Začátek /
Gogol: The Beginning /
Gogol. Nachalo
3. 5. 2018, 19.00 → Kino Scala 
Ru 2017 | 1 × 96 min. / rusky 
s anglickými a českými titulky / 
Russian with English subtitles

Od erotického tajemného thrilleru 
přes akční dobrodružství, drama, 
detektivní příběh i černou komedii až 
k hororu — to je Gogol, projekt, který na 
televizní obrazovky přišel z pláten kin. 

Erotic mystery thriller, action adventure, 
drama, detective story, black comedy 
and horror all in one package—that is 
Gogol, a project whose journey to the tv 
screens took a detour through cinemas.

Most!
2. 5. 2018, 19.00 → Kino Scala 
CZ 2018 | 2 × 45 min. / česky, anglické 
titulky / Czech with English subtitles

Tam, kde se bojí bílí černých, hloupí 
chytrých, Češi Němců, heterosexuálové 
transsexuálů, muži žen. A všichni samoty. 
Nový satirický projekt scenáristy Petra 
Kolečka a režiséra Jana Prušinovského, 
tvůrců Okresního přeboru a Trpaslíka.

A place where the whites are afraid of 
the blacks, the Czechs of the Germans, 
the heterosexuals of the transsexuals 
and men of women. And all of them are 
afraid of loneliness. The new satirical 
project created by Petr Kolečko 
and directed by Jan Prušinovský.

Stíny II / Shadows II / Umbre II
4. 5. 2018, 19.00 → Kino Scala 
RO 2017 | 2 × 55 min. / rumunsky 
s anglickými a českými titulky / 
Romanian with English subtitles

Dramatický seriál s prvky neo 
noir komedie o nebezpečném 
světě bukurešťské mafie se stal 
nejpopulárnějším rumunským 
seriálem a zároveň nejoceňovanějším 
počinem tamní pobočky hBO.

Sparkled with elements of neo noir and 
dark humour, this dramatic series about 
the dangerous world of Bucharest mafia 
became the most popular Romanian 
series and also the most acclaimed 
achievement of the local hBO branch.

Strážce hradu / Guardian
of the Castle / Čuvar dvorca
3. 5. 2018, 16.30 → Kino Scala 
hR 2018 | 2 × 55 min. / chorvatsky 
s anglickými a českými titulky / 
Croatian with English subtitles

Čtyřdílná špionážní minisérie 
o posledních letech sFR Jugoslávie 
odehrávající se v kruzích zpravodajských 
a bezpečnostních složek.

A four-part spy mini-series about 
the last years of Yugoslavia set in the 
circles of the dreaded intelligence 
agency udBa and secret services.

Ultraviolet
2. 5. 2018, 16.30 → Kino Scala 
PL 2017 | 2 × 45 min. / polsky 
s anglickými a českými titulky / 
Polish with English subtitles

Netradiční dynamická detektivka se silnou 
vizuální stránkou, kde zločiny vyšetřují 
amatéři pomocí mobilních telefonů. 

In this unconventional and dynamic 
detective series with striking 
visuals crimes are investigated 
by amateur enthusiasts with the 
assistance of mobile phones.

Soutěž online seriálů 
Web Series Competition

Soutěž online seriálů /
Web Series Competition
4. 5. 2018, 17.30 → Divadlo Bolka Polívky 
2017—2018 | cca 240 min. / různé 
jazyky s anglickými a českými titulky / 
various languages with English subtitles

Soutěžní výběr nezávislých webseriálů 
ze střední a východní Evropy představí 
šíři cílových skupin, témat, stylů i žánrů 
regionální online produkce. Souborná 
projekce proběhne za účasti tvůrců 
a bude obsahovat úvody k jednotlivým 
titulům i krátkou pauzu na osvěžení.

The competition selection of independent 
web series from Central and East 
Europe aims to highlight the broad 
range of target audiences, themes 
and genres which are tackled by 
web series. The complete screening 
will include introductions of all the 
presented shorts and a short break.

Fokus: Dánsko 
Focus: Denmark

Cesty Páně / Ride Upon
the  Storm / Herrens veje
3. 5. 2018, 20.00 → Divadlo Bolka Polívky 
5. 5. 2018, 21.30 → Divadlo Husa 
na provázku 
dk 2017 | 2 × 58 min. / dánsky, anglicky 
s anglickými a českými titulky / Danish, 
English with English subtitles

Novinka od tvůrce mezinárodního 
dánského hitu Vláda opět 
stejným strhujícím způsobem 
skrze drama rozpolcené rodiny 
otevírá téma víry a církve.

The new show from the creator 
of the Danish hit tv series Borgen 
tells the gripping story of one 
dysfunctional family while exploring 
the subject of faith and Church.

Dědictví / The Legacy / Arvingerne
4. 5. 2018, 22.30 → Divadlo Bolka Polívky 
5. 5. 2018, 15.30 → Kino Scala 
dk 2014 | 2 × 55 min. / dánsky 
s anglickými a českými titulky / 
Danish with English subtitles

Bravurní rodinné drama, v němž čtveřice 
dospělých sourozenců hledá po smrti 
matky znovu cestu k sobě navzájem, 
náleží díky skvělému hereckému obsazení 
a silnému scénáři mezi nejvyzdvihovanější 
milníky dánské televizní produkce.

A brilliant family drama in which four 
adult siblings try to reconnect with 
each other after the death of their 
mother. One of the milestones of 
Danish tv production praised for its 
excellent cast and stellar writing.

Království I + II / The Kingdom I + II /
Riget I + II
5. 5. 2018, 14.00 → no Art 
dk 1994 | 8 × 68 min. / dánsky, 
švédsky s anglickými titulky / Danish, 
Swedish with English subtitles

Na pomezí nemocničního melodramatu 
a kingovského hororu vystavěl Lars von 
Trier svou obrazoboreckou invazi do éteru 
veřejnoprávní televize, která dodnes platí 
za jeden z nejvýlučnějších televizních 
projektů nejen dánské provenience.

A blend of medical drama and Kingian 
horror with which Lars von Trier launched 
his iconoclastic invasion into the domain 
of public television and which to this day 
remains one of the most unique television 
projects of (not only) Danish origin.

Liberty 
2. 5. 2018, 17.30 → Divadlo Bolka Polívky 
4. 5. 2018, 19.00 → Divadlo Husa 
na provázku 
dk, se, NO, Fi, is, Za 2018 | 2 × 58 min. / 
dánsky, anglicky, švédsky s anglickými 
a českými titulky / Danish, English, 
Swedish with English subtitles

Nové dánské výpravné drama, v hlavních 
rolích s Connie Nielsen a Sofií Gråbøl, 
pojednává o komunitě skandinávských 
charitativních pracovníků a podnikatelů 
v Tanzanii 80. let a postupném rozpadu 
jejich ideálů tváří v tvář místní realitě.

The new high-concept Danish drama, 
starring Connie Nielsen and Sofie 
Gråbøl, tells the story of a community 
of Scandinavian charity workers and 
businessmen in 1980’s Tanzania and 
the gradual decay of their ideals 
when faced with the local reality.

Muži z Blekingegade /
Left Wing Gang / Blekingegade
4. 5. 2018, 18.30 → no Art 
dk 2009 / 5 × 45 min. / dánsky, 
anglicky s anglickými titulky / Danish, 
English with English subtitles

V mnoha detailech až neuvěřitelný 
příběh reálné skupiny levicových 
radikálů a jimi v průběhu dvou dekád 
provedených bankovních loupeží zavdal 
k vytvoření strhující dánské minisérie.

The gripping Danish miniseries recounts 
the staggeringly unbelievable story of 
a real-life group of left-wing radicals 
and the bank robberies they carried 
out over the course of two decades.

Pospolu v rozvodu / Splitting Up
Together / Bedre skilt end aldrig
2. 5. 2018, 21.30 → Kino Scala 
4. 5. 2018, 13.30 Divadlo Bolka Polívky 
dk 2016 | 2 × 25 min. / dánsky 
s anglickými a českými titulky / 
Danish with English subtitles

Kousavá vztahová komedie o rodičích 
se dvěma dětmi, kteří jsou po rozvodu 
nuceni i nadále společně žít ve svém 
dosavadním rodinném domě. 

A biting relationship comedy about 
parents and their two children who, 
following a divorce, are forced to stay 
living together in their family house.

V kurzu: Německo 
Trending: Germany

54 hodin / 54 Hours / Gladbeck
3. 5. 2018, 19.00 → Divadlo Husa 
na provázku 
5. 5. 2018, 10.30 → Kino Scala
de 2018 | 1 × 88 min. / německy 
s anglickými a českými titulky / 
German with English subtitles

Dramatická rekonstrukce reálných 
událostí z roku 1988, kdy během desítek 
vypjatých hodin, odstartovaných 
ozbrojeným přepadením banky, ztratila 
policie svou tvář a média svou nevinnost. 

The dramatic reconstruction of real 
events from 1988 set in motion by an 
armed bank robbery. Over the next 
several dozen very tense hours, the police 
lost face and the media lost its innocence.

Hnědá rodina / Die Familie 
Braun / The Brown Family
3. 5. 2018, 22.30 → Divadlo Bolka Polívky 
5. 5. 2018, 17.30 → Divadlo Bolka Polívky 
de 2017 | 8 × 6 min. / německy 
s anglickými a českými titulky / 
German with English subtitles

Kontroverzním humorem i velkými 
emocemi sálající sitcom, oceněný 
mezinárodní cenou Emmy pro 
krátkometrážní projekt, proti sobě 
staví dvojici neonacistů a malou 
holčičku jiné barvy pleti, která je 
ale dcerou jednoho z nich. 

This International Emmy-awarded sitcom, 
loaded with controversial humour and 
powerful emotions, pitches two neo-Nazis 
against a little girl of colour that happens 
to be the daughter of one them.

Ku’damm 59
3. 5. 2018, 16.00 → Divadlo Bolka Polívky 
4. 5. 2018, 13.00 → Kino Scala 
de 2018 | 1 × 91 min. / německy 
s anglickými a českými titulky / 
German with English subtitles

Tři dospělé sestry, které vyrůstaly pod 
striktní rukou panovačné matky, se 
vydávají, každá po vlastní ose, vstříc 
hledání vlastní identity v době, kdy Berlín 
dělila zeď a světem hýbal rokenrol.

Three adult daughters who grew up 
under the strict hand of a domineering 
mother go their separate ways to find 
their own identities at a time when 
Berlin was divided by a wall and the 
world was dancing to rock’n’roll.

Vítejte v Hindafingu / Welcome 
to Hindafing / Hindafing
3. 5. 2018, 14.00 → Kino Scala 
5. 5. 2018, 23.00 → Kino Scala 
de 2017 | 2 × 45 min. / německy 
s anglickými a českými titulky / 
German with English subtitles

Jak rychle se dobré úmysly a trocha 
obyčejného prospěchářství mohou 
zvrtnout v chaotické pachtění a boj 
o kejhák, ukazuje skvostně absurdní satira 
z německého maloměsta, postavená na 
reflexi soudobé krize evropských hodnot.

How fast can good intentions and a bit 
of good old greed turn into a chaotic 
rat race and fight for one’s own life? 
Find out in an absurdist satire set in 
a small German town reflecting the 
current crisis of European values.

Zmizení / The Vanishing / 
Das Verschwinden
4. 5. 2018, 15.00 → Divadlo Bolka Polívky 
5. 5. 2018, 19.00 → Divadlo Husa 
na  provázku 
de, CZ 2017 | 2 × 45 min. / německy 
s anglickými a českými titulky / 
German with English subtitles

V německo-českém seriálovém thrilleru, 
zasazeném na bavorskou stranu 
šumavského pohraničí, matka pátrá 
po zmizelé dceři a při tom rozkrývá síť 
lží a tajemství, která prochází celou 
komunitou místního maloměsta.

A German-Czech thriller series set in 
a Bavarian border region neighbouring 
the Bohemian Forest. While searching for 
her missing daughter, a mother uncovers 
a net of lies and secrets that connects 
the entire community of a local town.

Mezinárodní panorama 
International Panorama

Domácí hřiště / Home 
Ground / Heimebane
3. 5. 2018, 13.30 → Divadlo Bolka Polívky 
5. 5. 2018, 20.30 → Kino Scala 
NO 2018 | 2 × 51 min. / norsky 
s anglickými a českými titulky / 
Norwegian with English subtitles

Dokonale vyostřené sportovní 
i charakterové drama sleduje střet dvou 
neoblomných osobností: hvězdného 
hráče, jenž doufá, že se s rodinou 

usadí na nové štaci, a nové trenérky, 
která se musí potýkat s předsudky 
světa prvoligového fotbalu. 

This astonishingly tense sports and 
character drama follows the clash of 
two headstrong personalities: the star 
player who hopes to settle with his family 
in a new location, and the new female 
coach who has to battle the prejudices 
in the world of premier league football.

Most IV / The Bridge IV / Bron IIII Broen
2. 5. 2018, 15.00 → Divadlo Bolka Polívky 
4. 5. 2018, 21.30 → Kino Scala 
se, dk 2018 | 2 × 58 min. / švédsky, 
dánsky s anglickými a českými titulky / 
Swedish, Danish with English subtitles

Mezinárodní hit švédsko-dánského 
původu se vrací s velkolepou poslední 
sérií, ale než se s oblíbenými postavami 
diváci rozloučí, čeká je ještě jeden 
zapeklitý případ i řada osobních výzev.

The international hit of Swedish-Danish 
origin returns with a spectacular final 
season, but before the viewers say 
goodbye to their favourite characters, 
there is one more case in store for them 
as well as a number of personal obstacles.

Soudruh detektiv / Comrade Detective
4. 5. 2018, 14.00 → no Art 
us 2017 | 6 × 40 min. / anglicky, 
české titulky / English

Nově objevený rumunský totáčový 
seriál v linii Majora Zemana, nebo 
současný campový meta úlet od dvojice 
amerických komediálních scenáristů? 
Spojování talentů z východní Evropy 
s producenty ze Západu může mít mnoho 
podivných a originálně vtipných podob.

A newly re-discovered Romanian commie 
tv show in the vein of Starsky & Hutch—or 
a newly made campy self-aware romp by 
a duo of American comedy writers? The 
collaboration of East European talent 
with Western producers can take many 
curious and unusually funny forms.

Tabula Rasa
3. 5. 2018, 21.30 → Kino Scala 
5. 5. 2018, 18.00 → Kino Scala 
Be 2017 | 2 × 52 min. / nizozemsky 
s anglickými a českými titulky / 
Dutch with English subtitles

Expresivně pojatý psychologický thriller 
se odehrává v mysli ženy stižené amnézií, 
která ve svých vzpomínkách pátrá po tom, 
jakou roli sehrála v detektivním případu.

An expressive psychological thriller which 
takes places in the mind of a woman 
suffering from amnesia who searches 
through her memories to find out what 
role she played in a criminal case.

Učitel II / The Teach II / Belfer II
3. 5. 2018, 21.30 → Divadlo Husa 
na provázku 
5. 5. 2018, 13.00 → Kino Scala 
PL 2017 | 2 × 50 min. / polsky 
s anglickými a českými titulky / 
Polish with English subtitles

V druhé sérii polského hitu, který 
vytvořil nový rekord sledovanosti, 
odhaluje učitel stinné stránky vzorné 
fasády výběrového gymnázia. 

In the second season of the Polish 
hit that broke domestic rating 
records, the protagonist reveals dark 
secrets behind the polished façade 
of a selective grammar school.

Zóna / The Zone / La zona
2. 5. 2018, 20.00 → Divadlo Bolka Polívky 
4. 5. 2018, 21.30 → Divadlo Husa 
na provázku 
es 2017 | 2 × 54 min. / španělsky 
s anglickými a českými titulky / 
Spanish with English subtitles

Španělská kriminálka oživuje tradiční 
žánr přesazením do originálního prostředí 
oblasti kontaminované po havárii 
jaderné elektrárny a současně spojuje 
žánrové atrakce s osobními dramaty 
postav i reflexí španělské společnosti.

This Spanish crime series transposes the 
classic genre to the novel environment of 
an area contaminated by a nuclear power 
plant disaster, while at the same time 
blending the genre’s allure with personal 
drama and reflections on Spanish society.

Zvláštní uvedení 
Special Screening 

Serial Killer digest
2.—4. 5. 2018, 09.00 → Kino Scala 
2017—2018 | cca 100 min. / různé 
jazyky s anglickými a českými titulky / 
various languages with English subtitles

Chcete okusit různorodé delikatesy 
z letošního festivalu? Na každé 
všednodenní dopoledne jsme připravili 
moderovanou kolekci titulů vybraných 
napříč různými zeměmi, žánry 
a sekcemi zastoupenými v programu.

Would you like a sample of this year’s 
programme? For each weekday morning 
we have prepared a special sampling 
selection of the various genres, 
regions and sections of Serial Killer.

Fokus: Lokální online tvorba
Focus: Local Web Series Production
5. 5. 2018, 15.00 → Divadlo Bolka Polívky 
2017—2018 | cca 90 min. / různé jazyky 
s anglickými a českými titulky / various 
languages with English subtitles

Nesoutěžní výběr lokální online tvorby 
za účasti tvůrců představí některé 
novinky od velkých hráčů místního 
trhu, ale vypíchne také některé 
starší tituly z uplynulého roku.

This selection of local web series 
will present new releases from the 
leading players on the regional online 
market, while also highlighting a few 
out-of-the-box titles from the past year.

Industry Days Off Program

Herečka Aňa Geislerová a casting 
režisérka Maya Kvetny: Reflexe profesí
Actress Aňa Geislerová and Casting 
Director Maya Kvetny: Reflecting the Job
3. 5. 2018, 18:30 → Divadlo Bolka Polívky 
Česky a anglicky / Czech, English

Brněnské Industry Days navštíví populární 
herečka Aňa Geislerová a castingová 
režisérka Maya Kvetny. V moderované 
diskuzi budou reflektovat své profese, 
vzájemnou spolupráci i porovnávat 
české prostředí se zahraničním z hlediska 
castingu seriálových produkcí. Otevřou 
téma filmového (resp. seriálového) 
vs. divadelního herectví a najde se 
i prostor pro dotazy publika.

Brno Industry Days will be visited by 
the popular actress Aňa Geislerová 
and the casting director Maya Kvetny. 
In a moderated discussion, they will 
respond to their professions and mutual 
cooperation and they will also compare 
Czech and foreign environment from 
the point of view of serial production 
casting. They will open the issue of 
film (resp. serial) versus theatre acting. 
There will of course be some time 
for the audience questions too. 

Inovativní strategie financování: 
Hledání nových cest
Innovative Financing Strategies: 
Thinking out of the Box
5. 5. 2018, 13:30 → Divadlo Bolka Polívky 
Česky a anglicky / Czech, English

Panel představí rumunsko-americké 
tvůrčí duo Bianca Mina a James 
Longshore, které stojí za netradičním 
superhrdinským komiksem James Bong: 
Cannabis Crusader. Dvojice se podělí 
o vlastní zkušenosti s financováním 
nezávislého projektu a triky k vyhledávání 
soukromých zdrojů. Představí svou 
rozpracovanou televizní sérii a vzdělávací 
platformu pro herce ze střední 
a východní Evropy Acting in English.

This panel will present the Romanian-
American artistic duo Bianca Mina and 
James Longshore, the authors of the 
unconventional superhero comic James 
Bong: Cannabis Crusader. The couple will 
share their experience with financing an 
independent project and tricks which help 
to facilitate searching private sources. 
They will present their semi-finished 
television series and an educational 
platform for actors from Central and 
Eastern Europe called Acting in English. 


