
Міжнародний
фестиваль кіно та
урбаністики

Організатори проекту Громадська організація

Партнери проекту Славутицька міська рада Київської
області КП Агентство регіонального розвитку
Славутицької міської ради Київська обласна державна
адміністрація



Унікальність ідеї для території

Ми свідомо робимо велику якісну міжнародну культурну
подію вмаленькому місті в тому числі для того щоб показати
його унікальність та туристичний потенціал

Фестиваль пропонує по іншому сприймати саме місто і
переосмислювати Чорнобильську спадщину

Кінопрограма фестивалю спеціалізується на документальному
кіно на тему урбаністики енергетики екології Фестиваль
досліджує ці теми вміждисциплінарному розрізі за допомогою
документальних фільмів урбаністичних подій майстер класів
дискусій і мистецьких проектів

Фестиваль столичного рівня з десятками іноземних
гостей незвична подія для малого міста що виводить
його на перший план української культурної мапи



Програма проекту

 Кінопрограма документальні та ігрові

повнометражні фільми відібрані на світових

фестивалях

 Конкурсна програма

 Міжнародний конкурс короткометражних фільмів

Пальма Півночі

 Урбаністична програма ленд арт вуличні покази

 Архітектурна екскурсія для гостей фестивалю

 Музична програма

 Дитяча програма

 Мистецька резиденція

 Спеціальні окремі мистецькі та урбаністичні події



Цільова аудиторія проекту

 Місцеві жителі Славутича

 Відвідувачі мешканці великих українських міст

 Іноземні відвідувачі фестивалю гості режисери

члени журі з таких країн як США Польщі Чехія

Литва Латвія Угорщина Білорусь Вірменія



Етапи реалізації проекту

Розробка та узгодження програмних складових фестивалю

Відбір фільмів досягнення домовленостей з режисерами та журі

Розробка та узгодження візуальної теми фестивалю

Проведення кампанії фестивалю

Розробка та узгодження логістики та локацій фестивалю

Узгодження участі місцевого бізнесу у фестивалі

Робота з місцевими волонтерами

Підготовка дизайн та друк промоматеріалів

Проведення фестивалю

Проведення оцінки заходу підбиття підсумків









Шляхи інтеграції культурної спадщини
в життя громади

Унікальна архітектурна спадщина міста об єкти культурної

інфраструктури буде використана для проведення

фестивалю та таким чином інтегрована в життя громади



Інвестиційна привабливість ідеї

Місцевий малий бізнес отримає

майданчик для роботи під час фестивалю іжа напої сувеніри

карти готелі

Приклад цікавого асортименту та презентації послуг та

товарів від київських та чернівгівських колег які вже

використовують фестиваль як свій майданчик надаючи ті

послуги що в майбутньому мають бути заміщені місцевими

виробниками

Стимул до подальшого розвитку переосмислення ролі

місцевого малого бізнесу під час публічних подій в місті



Прогнозований туристичний
продукт та кількісна аудиторія

Міжнародний фестиваль інтегрований в унікальний

контекст Славутича та його культурної спадщини

Туристи зможуть отримати особливий досвід від дослідження

міста у поднанні з переглядом якісного документального кіно

та відвідуванням інших подій фестивалю

Незвична локація в тому числі близкість до Чорнобильської

АЕС демократичність висока якість контенту інклюзивність

зокрема можливості для дітей провести цікаво час на

фестивалі приваблюють як іноземних туристів так і

відвідувачів з більшості великих українських міст

Близько людей




