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Уважаеми пловдивчани,

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА ФЕСТИВАЛА
OFFICIAL FESTIVAL PARTNERS

Скъпи гости,
Бих искал да поздравя организаторите на Комедийния
европейски филмов фестивал, които ни дават възможност да се
посмеем след дългите дни на пандемия и да поставят началото
на една нова и обещаваща инициатива.
Пловдив има опит с провеждането на големи форуми
и съм убеден, че този фестивал ще ни постави на картата
на филмовите събития в Европа. Община Пловдив застава
зад всяка добра инициатива и идея, която утвърждава Пловдив
като европейска столица на културата.
Програмата на този уникален по рода си фестивал
е многообещаваща и съм сигурен, че зрителите ще я
оценят високо.
Надявам се, че тази седмица ще бъде заредена и с много
интересни срещи на публиката със създателите на филми.
Пожелавам успех на първия Комедиен европейски
филмов фестивал!
Здравко Димитров
кмет на Община Пловдив

Dear citizens of Plovdiv,
Dear guests,
I would like to congratulate the organizers of Comedy Europe Film
Festival, who are giving us the opportunity to laugh again after the long days
of a pandemic by launching this new and promising initiative.
Plovdiv has experience of hosting large forums and I am convinced that
this festival will put us on the map of film events in Europe. The Municipality of
Plovdiv stands behind every good initiative and idea that establishes Plovdiv as
the European Capital of Culture.
The program of this unique festival is promising, and I am sure that the
cinemagoers will appreciate it highly.
THE PROJECT IS PART OF THE OFFICIAL PROGRAM
OF PLOVDIV - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
ПРОЕКТЪТ Е ЧАСТ ОТ ОФИЦИАЛНАТА ПРОГРАМА
НА ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

I hope it will be a busy week with many interesting meetings between
the audience and the filmmakers.
I wish good luck to the first Comedy Europe Film Festival!
Zdravko Dimitrov
Mayor of Plovdiv Municipality
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Биляна Първанович е родена на 11 ноември 1964 г. в Белград, Сърбия. Натрупва опит като
продуцент, работейки върху различни продукции през годините. Опитът й като продуцент включва
игрални филми, телевизионни програми, документални филми и международни копродукции.
Нейни проекти са финансирани от Министерството на културата на Сърбия, Националния филмов
център на Сърбия, Евроимаж, много общини и фондации. Филмите, върху които е работила, са
носители на много престижни награди.

ЖУРИ НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL JURY

Мая Бежанска е родена на 19 май 1972 г. в Благоевград. През 1994 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“. След Академията става част от трупата на Кукления театър в София. Занимава се и с
пеене, като е най-известна с изпълнението на „Обичам те, мила“ заедно със Стефан Вълдобрев.
През април 2014 г. на сцената на Театър 199 излиза в първия си моноспектакъл
„Колекционерката“ от Радослав Чичев с режисьор Катя Петрова. Мая утвърждава звездния си
статус с главната роля в много популярния телевизионен сериал "Домашен арест".

БИЛЯНА ПЪРВАНОВИЧ
BILJANA PRVANOVIC
СЪРБИЯ / SERBIA

Фатима Джумер вече трето десетилетие е сърцето и душата на Европа Синемас - европейската
организация на независимите кина, която включва 2800 киносалона в 43 страни. В богатия списък
от постижения в нейното минало са Европейските кино награди през 2017 г. в Букурещ, наградата
Lux, излъчвана едновременно в 10 държави, кино лабораторията в Сараево, кино лабораторията в
Болоня на тема "Инклузивност и привличане на нови публики" и петдневната кино лаборатория в
София през 2018 г. на тема "Максимални резултати от дадените ресурси".

Maya Bejanska was born on May 19th, 1972 in Blagoevgrad, Bulgaria. She graduated Krastyo Sarafov
Film and Theater Accademy in 1994. She works at the Sofia Puppet Theater. Her singing career includes
the mega hit "I Love You, Darling" recorded with Stefan Valdobrev. In April 2014 Maya celebreted the
preimere of her first one-woman show "The Collector". The play is wri�en by Radoslav Chichev and
directed by Katya Petrova. Maya confirms her star status with the leading role in the hugely popular TV
series "House Arrest".
МАЯ БЕЖАНСКА
MAYA BEZHANSKA
БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Малин Кръстев е роден в София на 23 април 1970 г. През 1995 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо
Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър. Играе в постановките
на Театър 199, Младежкия театър и театър „Сълза и смях“. Ролите му в киното включват почти
всички най-успешни заглавия на големия екран в последните десетилетия, включително филми
като "Мисия Лондон", "Възвишение", "Дъвка за балончета" и много други. Преподава актьорско
майсторство в младежката школа в Младежки театър „Николай Бинев“. Член на Обществения
съвет към министъра на културата на Република България.

МАЛИН КРЪСТЕВ
MALIN KRUSTEV

БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Fa�ma Djoumer con�nues to be the heart of Europea Cinemas, now in her third decade at the European
arthouse cinema organisa�on, which represents over 2,800 screens in 43 territories. Achievements in
the past year include the Europa Cinema Awards 2017 in Bucharest, the Lux Prize simultaneous
screening in 10 countries, the Sarajevo lab one-day event, the Bologna Lab “Building Inclusion &
Reaching Out New Audiences” and the upcoming five-day Sofia Lab 2018, “Making the Most
of Your Resources”.
ФАТИМА ДЖУМЕР
FATIMA DJOUMER
ФРАНЦИЯ / FRANCE

Богдан Крачун е роден в Трансилвания през 1980 г. Учи право, след което се мести в Букурещ и се
присъединява към Libra Film на Тудор Гюргю през 2006 г. Оттогава той е част от всички проекти на
компанията и участва активно в организирането на Transilvania Interna�onl Film Fes�val в Клуж,
Румъния през 2006 и 2012 г. Дипломант на уъркшопа на продуцентската мрежа EAVE през 2015 г. с
проекта на Юлия Ругина "Breaking News", който има премиера в официалната програма на
Карлови Вари през 2017 г. През 2016 г., заедно с колегите си от EAVE, той продуцира "Menocchio"
на Алберто Фасуло. Премиерата на филма е на фестивала в Локарно през 2018 г.

Malin Krastev was born on April 23rd, 1970 in Sofia, Bulgaria. He graduated Krastyo Sarafov Film and
Theater Academy in 1995 with a degree in stage ac�ng. He performs regularly on the stages on Theater
199, The Youth Theater and Tear and Laughter Theater. His cinema career includes roles in almost all of
the most successful produc�ons of the recent decades including "Mission London", "Heights", "Bubble
Gum" and many more. Malin teaches ac�ng at the theater school of the Nikolay Binev Youth Theater.
He is also a member of the Public Council at the Office of the Bulgarian Minister of Culture.
БОГДАН КРАЧУН
BILJANA PRVANOVIC
РУМЪНИЯ / ROMANIA
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Biljana Prvanovic was born on November 11, 1964 in Belgrade, Serbia. She has gained experience of
produc�on work on a wide variety of diverse projects in recent years, ranging from feature films, to TV
programs, documentaries, and an interna�onal co-produc�on feature films. In Serbia, she worked as a
producer, execu�ve producer, produc�on manager in movies and TV shows. She has received funding
for movies on funds of the Ministry of Culture of Serbia, the Film Center of Serbia, Euroimages, many
municipali�es and founda�ons, as well as films that she has worked on are among the winners of
pres�gious awards.

Bogdan Craciun was born in Transilvania in 1980. Bogdan studied law before moving to Bucharest and
joined Tudor Giurgiu's Libra Film in 2006. Since then, he has been involved in all of the company's
projects and took part in the organizing team of Transilvania Interna�onl Film Fes�val in Cluj Napoca,
Romania, in 2006 and 2012. Gradua�ng EAVE producers network workshop in 2015 with Iulia Rugina's
project "Breaking News", which premiered in the official compe��on of Karlovy Vary in 2017. In 2016 he
co-produced his fellow EAVE colleagues' project "Menocchio", by Alberto Fasulo, which premiered in the
compe��on of Locarno IFF in 2018.
7

КОНКУРСНА
ПРОГРАМА

IN COMPETITION
SELECTION
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ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ.
България, Великобритания / 2021 / 106 мин

Режисьор: Явор Петков
Сценарий: Явор Петков
Оператор: Румен Василев
Продуценти: Любомир Анев, Явор Петков
В ролите:
Димо Алексиев, Кейт Никълс,
Джеймс Райън Бабсън, Сузанита

НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ
WINNER BEST FEATURE

Cardiff International
Film Festival 2020
“Златна роза” 2020 - награда
за операторско майсторство
Golden Rose 2020 Best Cinematography
ОФИЦИАЛНА СЕЛЕКЦИЯ

„Дани. Легенда. Бог“ e пълнометражният дебют на независимия
продуцент, режисьор и сценарист Явор Петков. Димо Алексиев
(„Откраднат живот“) влиза в образа на Дани - бизнесмен и общински
съветник, съгласил се да участва в епизод от английска документална
поредица за пране на пари. Още в първия снимачен ден обаче, той
обявява на журналистическия екип, че всъщност ще снимат
пълнометражен филм, в който той ще бъде главен герой, сценарист,
режисьор и продуцент.

DANNY. LEGEND. GOD.
Bulgaria, UK / 2021 / 106 min

Director: Yavor Petkov
Screenplay: Yavor Petkov
Cinematography: Rumen Vasilev
Producers: Lyubomir Anev,Yavor Petkov
Cast:
Dimo Alexiev, Kate Nichols,
James Ryan Babson, Suzanitta

A city councillor hijacks a documentary team and takes them
on a wild and dangerous ride into his ruthless world of
corruption. Who is Danny? A gangster? A politician? A club
owner? A dancer? All of these things? Who shaves their chest
with a straight razor and has a bust of themselves on display
in their home? What kind of a person openly sniffs coke,
aardvarks prostitutes and urinates all over the place when they
know the camera is running?

ЗА РЕЖИСЬОРА
Явор Петков е независим продуцент,
режисьор и сценарист. Роден е в
Казанлък през 1987 г. в семейство на
художници. След дипломирането си в
Бремен, Германия се премества в
Лондон, Великобритания, където
основава продуцентската си компания
Shipka Ltd. “ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ.” е
дебютният му игрален филм.
ABOUT THE DIRECTOR
Yavor Petkov is an independent producer,
director and writer. He was born in Kazanlak,
Bulgaria in 1987 in a family of artists. After
graduating in Bremen, Germany he moved
to London, UK where he founded his
production company Shipka Ltd. ‘DANNY.
LEGEND. GOD.’ is his debut feature film.

OFFICIAL SELECTION

Warsaw Film Festival 2020
Sofia Int’l Film festival 2020
London Lift-Off Film Festival 2020

„Д
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СВАТБАТА НА РОЗА
Испания / 2020 / 97 мин

Режисьор: Ишиар Болейн
Сценарий: Ишиар Болейн, Алисия Луна
Оператори: Серхи Галардо, Беатриз Састре
Продуценти: Пабло Роси, Александра Лебрет
В ролите:
Кандела Пеня, Серхи Лопез, Натали Поза

Роза е на ръба. Освен с редовната й работа като дизайнер на
костюми за филмови продукции, на нея й се налага постоянно да се
занимава и с дисфункционалното си семейство: приятелят й е
работохолик, брат й е на път да се разведе, сестра й се опасява за
работата си, а баща й планира да се премести в дома на Роза. Един
ден нещата стават нетърпими и тя решава да зареже всичко и
всички, да отвори отново шивашкото магазинче на починалата си
майка в родния си град и... да се ожени за себе си.

LA BODA DE ROSA
(ROSA’S WEDDING)
Spain / 2020 / 97 min

Director: Icíar Bollaín
Screenplay: Icíar Bollaín, Alicia Luna
Cinematography: Sergi Gallardo, Beatriz Sastre
Producers: Pablo Bossi, Alexandra Lebret
Cast:
Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza

Rosa, about to turn 45, realizes that she has always lived for
others, so she decides to press the nuclear button, shake things
up, leave it all and grab hold of the reins of her life. But before all
this, she wants to embark on a very special commitment: a
marriage to herself. She soon discovers that her father, her
siblings and her daughter have their own agenda, and that
changing her life is going to be anything but easy since it is not
in the family script. Marrying, even if it is with herself, will be the
hardest thing she has ever done.

ЗА РЕЖИСЬОРА
Ишиар Болейн е родена в Мадрид.
Сценарист и режисьор на много
наградени филми. Вторият й филм "Flores
de otro mundo" е награден на
кинофестивала в Кан през 1999 г. с
наградата за най-добър филм в
Международната седмица на критиката.
следващият й филм "Take my eyes" (2003)
печели 7 награди Гоя, включително
наградите за най-добър филм, както и
много други международни награди.
През 2009 г. тя режисира филма "Even
the Rain" по сценарий на Пол Лавърти.
ABOUT THE DIRECTOR
Born in Madrid, Iciar Bollain has written and
directed many renowned films. Flowers
from Another World, her second film, was
awarded at Cannes Film Festival in 1999
(Best Film in the International Critics'
Week). Take my eyes (2003), her following
film as writer and director, won 7 Goyas
(Spanish Academy Awards), including
Best Film, among many other international
awards. She directed a script by Paul
Laverty in 2009, Even the Rain.
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ТРИ ПЕРФЕКТНИ ДЪЩЕРИ
Италия / 2020 / 96 мин

Режисьор: Роландо Равело
Сценарий: Фабио Бонифачи, Мануел Бурке, Йосеп Гател
Оператор: Фабрицио Лучи
Продуцент: Роберто Сеса
В ролите:
Марко Джиалини, Винченцо Салеми, Джузепе Батистон

Трима бащи са недоволни от любовните връзки на своите дъщери:
Валентина, изоставила приятеля си Карло пред олтара, за да бъде с
истинската си любов – чернокожо момиче; Сара, която е сгодена за
много по-възрастен от нея женкар; и Марта, която си пада по рапър.
Тримата бащи решават да обединят сили, за да прекратят тези
връзки. Плановете им са на път да успеят, но дали всичко това няма
да доведе до непредвидими резултати?

È PER IL TUO BENE
(THREE PERFECT DAUGHTERS)
Italy / 2020 / 96 min

Director: Rolando Ravello
Screenplay: Fabio Bonifacci, Manuel Burque, Josep Gatell
Cinematography: Fabrizio Lucci
Producer: Roberto Sessa
Cast:
Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston
Three friends are dissatisfied with their daughters' romantic
relationships: Valentina left her boyfriend Carlo at the altar to
be with Alexia, a girl of African origin; Sara got engaged to a
womanizer much older than her; and Marta fell in love with
Simone aka "Biondo", a rapper. The three fathers decide to join
forces and break their love stories, but most sinister plans never
go to plan…

ЗА РЕЖИСЬОРА
Роландо Равело е роден в Рим. Той
прави големия си пробив през 1995 г. с
ролята на Винченцо във филма на Еторе
Скола "Romanzo di un giovane povero".
Работейки в телевизията, той прави
режисьорския си дебют през 2001 г. с
късометражния вилм "La Colla". През
2013 г. филмът му "Tutti contro tutti" е
номиниран за Nastro d'Argento за найдобър комедиен филм.
ABOUT THE DIRECTOR
Rolando Ravello was born in Rome. He had
his breakout in 1995, with the main role of
Vincenzo in Ettore Scola's Romanzo di un
giovane povero. Also active on television,
in 2001 he made his directorial debut with
the short film La Colla. His 2013 film Tutti
contro tutti was nominated for Nastro
d'Argento for best comedy film.
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ГОРЕЩА СТОКА
Испания / 2019 / 100 мин

Режисьор: Фернандо Коломо
Сценарий: Фернандо Коломо, Хавиер Жореки
Оператор: Хуан Ернандес
Продуценти: Алваро Бегинес, Беатрис де ла Гандара
В ролите:
Салва Рейна, Мануела Веласко, Маги Сивантос

Кике е сравнително успешен 30-годишен композитор, който обаче е
изпаднал във финансови затруднения и няма средства да поддържа
семейството си. Със сестра в затвора и възрастна майка, страдаща от
алцхаймер, проблемите продължават да се трупат и безизходицата
се задълбочава. Кике няма избор, освен да се преквалифицира... в
дилър на наркотици.

ANTES DE LA QUEMA
(THE BURNING)
Spain / 2019 / 100 min

Director: Fernando Colomo
Screenplay: Fernando Colomo, Javier Jaúregui
Cinematography: Juan Hernández
Producers: Álvaro Begines, Beatriz de la Gándara
Cast:
Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie Civantos

Quique is a successful 30-year-old composer. He does not have
the necessary funds to support a broken family. With a sister
who is in prison for trafficking drugs and an elderly mother
suffering from Alzheimer's, he decides to reconcile his activity
with a new job: Drug dealer.

ЗА РЕЖИСЬОРА
Фернандо Коломо е роден в Мадрид
през 1946 г. Той е режисьор, сценарист,
актьор, продуцент и архитект. С филма
си "With Tigres de papel" (1977), показан
премиерно на Фестивала в Сан
Себастиан, той проправя пътя на един
нов тип комедия, отразяваща
социалните и политически промени през
70-те години на 20-и век. Най-добре
познатите му филми са "La vida alegre"
(1987), "Bajar al moro" (1989), "Los Años
Bárbaros" (1998), "Al Sur de Granada"
(2003), "Isla bonita" (2015) и "La tribú"
(2018).
ABOUT THE DIRECTOR
Fernando Colomo (b. Madrid, 1946) is a
director, screenwriter, actor, producer and
architect. With Tigres de papel (1977),
premiered at the San Sebastian Festival, he
led the way to a new type of comedy,
reflecting the social and political changes
of the seventies. Among his best-known
films are La vida alegre (1987), Bajar al
moro (1989), Los Años Bárbaros (1998), Al
Sur de Granada (2003) and, in recent years,
Isla bonita (2015) and La tribú (2018).
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ИСТИНСКА ИСТОРИЯ
Сърбия / 2019 / 91 мин

Режисьор: Гордан Кицич
Сценарий: Гордан Кицич, Мирослав Момчилович
Оператор: Миладин Чолакович
Продуцент: Гордан Кицич
В ролите:
Гордан Кицич, Нина Янкович, Лена Лазович

Актьорът Велко Радисавлевич е убеден, че цялата Вселена е срещу
него. Постоянно си създава проблеми, но смята, че всъщност виновни
за тях са хората около него. Комичните конфликти с приятелите,
семейството, колегите и дори случайни хора се задълбочават, докато
Велко продължава да чака голямата си роля, за която е убеден, че ще
реши всичко веднъж завинаги.

COMMON STORY
Serbia / 2019 / 91 min

Director: Gordan Kicic
Screenplay: Gordan Kicic, Miroslav Momcilovic
Cinematography: Miladin Colakovic
Producer: Gordan Kicic
Cast:
Gordan Kicic, Nina Jankovic, Lena Lazovic

Actor Veljko Radisavljevic believes that the entire universe has
conspired against him. He is a walking problem and firmly
believes that all discord is created by the people around him,
which is why he often gets into comic conflicts with friends,
family, colleagues and even random strangers. Veljko is waiting
for the big role that he believes will solve all of his troubles.

ЗА РЕЖИСЬОРА
Гордан Кицич (роден на 5 август 1977 г.) е
сръбски актьор, комик ирежисьор. След
поредица от успешни драматични и
комедийни роли, той се прочува с
главната роля в телевизионния сериал
"Balkan Shadows". Филмовият му дебют е
през 1996 г. като Ерцег във филма "Do
koske". Главните му роли в "War Live",
"Mala noćna muzika", "Kad porastem biću
Kengur", "Seven and a Half" и "Redemption
Street" го правят един от най-разпознаваемите сръбски актьори.
ABOUT THE DIRECTOR
Gordan Kičić (born 5 August 1977) is a
Serbian actor, comedian and director.
Acclaimed for both his comedic and
dramatic roles, he is prominent for his
starring role in the acclaimed television
series Balkan Shadows. He made his film
debut in 1996 as Erceg in the film Do koske.
His leading roles in War Live, Mala noćna
muzika, Kad porastem biću Kengur, Seven
and a Half and Redemption Street are
credited with raising Kičić to prominence.
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КОНЦЕРТЕН ЖИВОТ
Германия / 2019 / 109 мин

Режисьор: Кристиян Кландт
Сценарий: Кристиян Кландт
Продуцент: Martin Lischke
В ролите:
Бела Б., Джули Бьоуе, Годехард Гийзе

Лейф трябва да изнесе концерт в джаз и блус бара на Лене в
Германия. Но преди концерта, той ще се сблъска с цялата палитра от
шарени образи, които посещават бара – всеки със своя различен
свят, мироглед и съдба. Какво е един бар без своите редовни
клиенти? И какво е един човек без любов към музиката?
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LEIF IN CONCERT VOL. 2
Germany / 2019 / 109 min

Director: Christian Klandt
Screenplay: Christian Klandt
Producer: Martin Lischke
Cast:
Bela B., Jule Böwe, Godehard Giese

Sometimes life forces us to take a turn and start on a new path.
Leif is supposed to play a concert - in a jazz & blues bar
somewhere in Germany. His stage name is Poorboy and he is
from Copenhagen. Copenhagen is also where Lene first saw
him on stage. Fascinated by Leif’s music, she invited him to play
a show at her bar in Germany.
The stories and lives of the guests and staff, as diverse as they
may seem, are intersecting here. Every detail and every
anecdote contribute a piece to Lene’s larger story, to this family
that makes this gloomy, smoky bar the best place in the world.

ЗА РЕЖИСЬОРА
Кристиян Кландт е роден през 1978 г- във
Франкфурт на одер. Завършва режисура
във Филмовия университет в Бабелсберг.
Дебютният му филм "WELTSTADT" е
показан на нюйоркския фестивал MoMA и
печели 7 награди при над 40-те си
фестивални участия. Сред филмите му са:
"SCHAUSTEINS LETZTER FILM" (2008),
"WELTSTADT" (2008), "BUNDESKANZLER
HONECKER" (2010), "LITTLE THIRTEEN"
(2012) и "RATTEN" (2016).
ABOUT THE DIRECTOR
CHRISTIAN KLANDT was born in 1978 in
Frankfurt/Oder and studied Directing at the
Film University Babelsberg KONRAD WOLF.
He works as a screenwriter and director for
film and theater. His critically acclaimed
debut WELTSTADT screened in New York’s
MoMA and won 7 awards in more than 40
festivals. His films include: SCHAUSTEINS
LETZTER FILM (2008), WELTSTADT (2008),
BUNDESKANZLER HONECKER (2010),
LITTLE THIRTEEN (2012), RATTEN (2016),
and LEIF IN CONCERT – VOL. 2 (2019), WIR
SIND JETZT (TV-Series, 2019, 2
seasons so far)
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ДРУГАРЯТ ДРАКУЛА
Унгария / 2019 / 95 мин

Режисьор: Марк Бодзар
Сценарий: Марк Бодзар
Оператор: Даниел Райх
Продуцент: Чаба Пек, Атила Тозер
В ролите:
Лили Уолтърс, Ервин Наги, Жолт Наги
Вампирите са сред нас! Но не се плашете: унгарската тайна полиция
е по следите им и е подготвена да използва целия си арсенал (и найвече чесън) срещу тях. 70-те години в Унгария. Другарят Фабиан,
унгарският герой на Кубинската революция се завръща у дома, но
нещо не е наред – той изглежда едва 30-годишен и държанието му е
повече от странно. Млада двойка, работеща за тайната полиция, е
натоварена със задачата да разкрие тайната на вечната му младост и
истината за неговите намерения...
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COMRADE DRAKULICH
(COMRADE DRACULA)
Hungary / 2019 / 95 min

Director: Márk Bodzsár
Screenplay: Márk Bodzsár
Cinematography: Dániel Reich
Producer: Csaba Pék, Attila Tõzsér
Cast:
Lili Walters, Ervin Nagy, Zsolt Nagy
Vampires are among us. But no need to worry: the Hungarian
Secret Police are after them, and beyond the usual spy gadgets,
they even use garlic to repel the beasts. Hungary in the 70s.
Comrade Fábián (Zsolt Nagy), the Hungarian hero of the Cuban
revolution, comes home to take part in a blood drive for Vietnam,
the communist sister nation of Hungary. But something is wrong
with the old comrade: he looks 30-year-old, has a cool
demeanor, and drives a fire-red Mustang. What is the secret of
the ageless comrade, who drinks a red fizzy drink, and gazes
longingly at ladies' gently curved necks? Comrades and spies
start to believe that Bela Lugosi, the star of the old Dracula
movie, is not the only Hungarian vampire.

ЗА РЕЖИСЬОРА
Марк Бодзар е роден през 1983 г. и е
завършил Будапещкия университет за
театър, филм и телевизия със
специалности режисура, сценарий и
филмова естетика през 2010 г. Марк е
режисьор на няколко късометражни
филма, между които "Да вдишаш"
("Levegőt venni"), който печели първа
награда на 9-то издание на Kamera
Hungária в категорията драма.
Режисьорът е носител и на наградата
Simó Sándor за най-добър дипломен
филм ("Bloody Mary") за 2007 г.
ABOUT THE DIRECTOR
Márk Bodzsár (born in 1983, graduated
from Budapest University of Theater, Film
and Televison, Diploma in Directing,
Screenwriting and Film Aesthetic in 2010)
has directed a clutch of short films
including To Breathe In (Levegőt venni),
which won first prize at the 9th Kamera
Hungária in the drama category. He also
collected the Simó Sándor Award for the
best diploma film for Bloody Mary in 2007.
His first feature project, Heavenly Shift,
secured him the Nipkow Fellowship
in Berlin.
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ПАРАЛЕЛНА
ПРОГРАМА

AD/GRAPH
OUT OF COMPETITION
SELECTION

СЕГА Е МОМЕНТЪТ

МАО ДЗЕДУН

Силви взима импулсивно решение: да избяга от
сватбата си и да скочи в първата кола, изпречила се
пред очите й – едно такси. Шофьорът му планира
собственото си ергенско парти същата вечер и въпреки,
че вече е приключил работа за деня, се съгласява да
закара злополучната булка. И двамата не подозират, че
интересната част от деня им тепърва предстои…

Стилен и забавен, филмът разказва историята на ромско
семейство, заселило се в малък албански град през
70-те години, в епохата на комунизма. Едно на пръв
поглед обикновено раждане – на деветото дете
в семейството – скоро ще разбуни духовете не само
в родната Албания, а и в далечен Китай. Но защо?

MOST VAN MOST
(NOW IS NOW)

Режисьор:
Петер Шайки
Сценарий:
Петер Шайки,
Адел Шайки-Ворош
Оператор:
Балаш Домокос
Продуценти:
Петер Шайки,
Габор Кутик,
Джудит Ромвалтер
В ролите:
Кати Андай,
Ференц Борбицки,
Джули Басти
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Szilvi makes a quick decision: she flees her wedding and
jumps into a taxi, whose driver just took the day off. The
driver is planning to go to his own bachelor party in the
evening. He tries to explain that he is off working, but Szilvi
insists, and he agrees to drive the runaway bride around.
What they both do not suspect is that the most interesting
part of the evening is still about to happen…

MAO CE DUN

Director:
Péter Szajki
Screenplay:
Peter Szajki, Adel Szajki-Vörös
Cinematography:
Balázs Domokos
Producers:
Peter Szajki, Gabor Kutyik,
Romwalter Judit
Cast:
Kati Andai,
Ferenc Borbiczky,
Juli Básti

ЕВРОПЕЙСКА EUROPEAN
ФИЛМОВА FILM
КЛАСИКА CLASICS

Ами, роди се дете, което кръстиха Мао Дзедун!

Empor audandam, expersp eriae. Itae. Nam
rem fugias most, vende sus dolore des moРежисьор:
A small town in Albania in the 70s. Amongst the
lesti Биша
res saestempor sus volorem cum cus sit
Бесник
“well-organized and civilized” life, a strange Gypsy
doluptur, unt. Beaqui ipit int aute nobit unt
community settles in the town. The calm flow of life will be
Сценарий:
ent adi dolestius essinve llenntio. plaut aute
disrupted by the birth of a child - the ninth child in this
Бесник Мустафа
parita doluptae commos enda venduntionet
Gypsy family. What could possibly trouble the strong
enis abor ad quunt aut parumquam quatis
Оператор:
communist establishment of the time? Well, a child is born,
Себастиано
voluptae Селесте
moluptatur aut aborero et rem
but not an ordinary one. His name is Mao Tse Tung.
aute iscipsa quas eate volorro dus exerum
Продуценти:
Now thein-Chinese are also interested…
qui idis
derumqu
asiminis eos adignihil
Бисник
Биша,
Юли Садуши
ulpa vitatec uptions equidun diorit, accus,
sintur rem qui voluptioremo im andiae
В ролите:
Фадил Хаса,
Миола Ситай,
Ола Садику

Director:
Besnik Bisha
Screenplay:
Besnik Mustafaj
Cinematography:
Sebastiano Celeste
Producers:
Besnik Bisha,
Ylli Sadushi
Cast:
Fadil Hasa,
Miola Sitaj,
Ola Sadiku

Унгария
2019 / 90 мин

Албания
2007 / 91 мин

Hungary
2019 / 90 min

Albania
2007 / 91 min
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САМУРАЙ В СЕЛОТО

ОРГИЯТА

Безкрайно забавно приключение от едно невъзможно
минало! Младият крепостен Тарас и любимата му Мария
опитват да избягат от тежкия живот в родната Украйна,
но на границата са заловени и затворени. В тъмницата
Тарас се запознава със самурай на име Акай, който има
мисия – да върне откраднатата катана на своя учител,
която се намира в ръцете на злия Харимото, дошъл в
Украйна да купи роби. Тарас и Акай решават да
обединят сили, за да освободят Мария и върнат
катаната, но дали ще успеят?

Четирима непознати отговарят на обявата на млада
жена, която търси любовта. Тя ги събира за една
незабравима среща, която ще разкрие повече,
отколкото всеки от тях е предполагал…

БЕЗСЛАВНI КРIПАКИ
(THE INGLORIOUS SERFS)

Режисьор:
Роман Перфилев
Сценарий:
Роман Перфилев
Оператор:
Дмитрий Недриа
Продуценти:
Дмитрий Минзянов,
Юрий Минзянов
В ролите:
Сергей Стрелников,
Роман Лютски,
Катерина Слюсар
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Young serf Taras and his beloved Maria try to leave the
Ukrainian land. But at the border they are detained - Taras is
imprisoned and Maria is returned to her master. In jail Taras
meets a samurai named Akai, who came here to steal his
dead master’s katana from Harimoto, who has come to
Ukraine to buy slaves. Taras knows a collector named
Jaromir - the very man who enslaved his beloved Maria. He
offers Akaya to break into Jaromir’s house together, steal
back the katana, free Maria, and escape to Japan together!

TO ORГIO
(THE ORGY)

Director:
Roman Perfilyev
Screenplay:
Roman Perfilyev
Cinematography:
Dmitriy Nedria
Producer:
Dmitriy Minzyanov,
Yuriy Minzyanov
Cast:
Roman Lutskyi,
Sergey Strelnikov,
Kateryna Slyusar

Empor audandam, expersp eriae. Itae. Nam
rem fugias most, vende sus dolore des moРежисьор:
Four strangers are responding to a woman's love call.
lesti resНтаулис
saestempor sus volorem cum cus sit
Димитрис
She invites them for an unforgettable night, where each
doluptur, unt. Beaqui ipit int aute nobit unt
of them will will learn things that will surprise everyone.
Сценарий:
ent adi dolestius essinve llenntio. plaut aute
Димитрис Нтаулис
parita doluptae commos enda venduntionet
enis abor ad quunt aut parumquam quatis
Продуцент:
Димитрис
Нтаулис
voluptae
moluptatur aut aborero et rem
aute iscipsa quas eate volorro dus exerum
В ролите:
qui idis derumqu asiminis eos adignihil inВероника Бакола,
ulpa vitatec uptions equidun diorit, accus,
Емилия Милиу,
sintur rem qui voluptioremo im andiae
Лена Завердину

Director:
Dimitris Ntaoulis
Screenplay:
Dimitris Ntaoulis
Producer:
Dimitris Ntaoulis
Cast:
Veronica Bakola,
Emilia Miliou,
Lena Zaverdinou

Украйна
2020 / 90 мин

Гърция
2021 / 61 мин

Ukraine
2020 / 90 min

Greece
2021 / 61 min
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ФАХИМ

ПАРАД

Това е историята на Фахим Мохамед - световен
шампион по шах за младежи, който тръгва от бедните
улици на родния Бангладеш, за да стигне до големите
шахматни зали на Франция.

Лимун е крайно неприятен сръбски военен ветеран
с тъмно минало, който работи като бодигард и
най-много ненавижда гейовете. Пищната му годеница
го кара да охранява парад, организиран от човека,
който подготвя и тяхната сватба. Лимун тръгва към
Хърватия, за да наеме за партньор свой съперник
от войната. Пътешествието ги отвежда в Босна и Косово
при други бивши врагове, с които ги чака кулминационна
битка в защита на най-мащабния сръбски гей парад!

FAHIM

PARADA
(THE PARADE)

Затрогваща, забавна и изпълнена с перипетии, одисеята
на Фахим е филм за тържеството на човешкия дух.

Режисьор:
Пиер-Франсоа Мартан-Лавал
Сценарий:
Филип Елно, Тибо Ванюл
Оператор:
Режис Блондо
Продуцент:
Патрик Годо
В ролите:
Асад Ахмед,
Жерар Депардио,
Мизанур Рахаман

The story of Fahim Mohammad, world junior chess
champion, born in Bangladesh in 2000, and currently
playing in France.
Intriguing, funny and full of obstacles, Fahim’s odysey is a
film about the triumph of human spirit.

Director:
Pierre-François Martin-Laval
Screenplay:
Philippe Elno,
Thibault Vanhulle
Cinematography:
Régis Blondeau
Producer:
Patrick Godeau
Cast:
Assad Ahmed,
Gérard Depardieu,
Mizanur Rahaman

Франция
2019 / 107 мин
France
2019 / 107 min
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Empor audandam, expersp eriae. Itae. Nam
rem fugias most, vende sus dolore des moРежисьор:
A homophobic, middle-aged, Serbian gangster ends up
lesti res
saestempor sus volorem cum cus sit
Сърджан
Драгоевич
protecting Gay freedom in his country.
doluptur, unt. Beaqui ipit int aute nobit unt
Сценарий:
ent adi dolestius essinve llenntio. plaut aute
THE PARADE in a tragicomic way tells the story about the
Сърджан Драгоевич
parita doluptae commos enda venduntionet
ongoing battle between two worlds in contemporary
enis abor ad quunt aut parumquam quatis
Оператор:
Serbian society — a traditional, oppressive, homophobic
Душан
Йоксимович
voluptae
moluptatur aut aborero et rem
majority, and a liberal, modern and open-minded minority.
aute iscipsa quas eate volorro dus exerum
Продуценти:
qui idis
derumqu asiminis eos adignihil inБиляна
Първанович,
ulpa
vitatec
uptions equidun diorit, accus,
Сърджан Драгоевич,
sinturКойо
rem qui voluptioremo im andiae
Никола
В ролите:
Никола Койо,
Милош Самойлов,
Христина Попович,
Горан Йевтич,
Горан Навойец,
Тони Михайловски

ЕВРОПЕЙСКА EUROPEAN
ФИЛМОВА FILM
КЛАСИКА CLASICS

Director:
Srdjan Dragojevic
Screenplay:
Srdjan Dragojevic
Cinematography:
Dusan Joksimovic
Producers:
Biljana Prvanovic,
Srdjan Dragojevic,
Nikola Kojo
Cast:
Nikola Kojo,
Milos Samolov,
Hristina Popovic

Сърбия, Хърватия, Словения,
Северна Македония, Франция
2011 / 115 мин
Serbia, Slovenia, Croatia,
France, North Macedonia
2011 / 115 min
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ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
ЛЯТНО КИНО ОРФЕЙ
21:30
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FESTIVAL SCREENING SCHEDULE

LUCKY ДОМ НА КИНОТО
19:00

ORPHEUS OPEN AIR CINEMA

21:00

LUCKY CINEMA HOUSE

21:30

19:00

21:00

21:00 - OPENING FILM
DANNY.LEGEND.GOD.
Bulgaria, UK

-

-

4 ЮЛИ
неделя

21:00 - ОТКРИВАНЕ
ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ.
България, Великобритания

-

-

4 JULY
sunday

5 ЮЛИ
понеделник

СВАТБАТА НА РОЗА
Испания

ОРГИЯТА
Гърция

ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ.
България, Великобритания

5 JULY
monday

LA BODA DE ROSA
Spain

THE ORGY
Greece

DANNY.LEGEND.GOD.
Bulgaria, UK

6 ЮЛИ
вторник

ТРИ ПЕРФЕКТНИ
ДЪЩЕРИ
Италия

МАО ДЗЕДУН
Албания

СВАТБАТА НА РОЗА
Испания

6 JULY
tuesday

È PER IL TUO BENE
Italy

MAO CE DUN
Albania

LA BODA DE ROSA
Spain

7 ЮЛИ
сряда

ГОРЕЩА СТОКА
Испания

САМУРАЙ В СЕЛОТО
Украйна

ТРИ ПЕРФЕКТНИ
ДЪЩЕРИ
Италия

7 JULY
wednesday

ANTES DE LA QUEMA
Spain

THE INGLORIOUS SERFS
Ukraine

È PER IL TUO BENE
Italy

8 ЮЛИ
четвъртък

ИСТИНСКА ИСТОРИЯ
Сърбия

ПАРАД
Сърбия, Хърватия, Франция,
Северна Македония, Словения

ГОРЕЩА СТОКА
Испания

8 JULY
thursday

REALNA PRICA
Serbia

PARADA
Serbia, Slovenia, Croatia,
France, North Macedonia

ANTES DE LA QUEMA
Spain

9 ЮЛИ
петък

КОНЦЕРТЕН ЖИВОТ
Германия

ДОКАТО СВАТБАТА
НЕ НИ РАЗДЕЛИ
Испания

ИСТИНСКА ИСТОРИЯ
Сърбия

9 JULY
friday

LEIF IN CONCERT
Germany

HASTA QUE LA BODA
NOS SEPARE
Spain

REALNA PRICA
Serbia

10 ЮЛИ
събота

ДРУГАРЯТ ДРАКУЛА
Унгария

СЕГА Е МОМЕНТЪТ
Унгария

КОНЦЕРТЕН ЖИВОТ
Германия

10 JULY
saturday

COMRADE DRAKULICH
Hungary

MOST VAN MOST
Hungary

LEIF IN CONCERT
Germany

11 ЮЛИ
неделя

ФАХИМ
Франция

18.30 - ЗАКРИВАНЕ
СБОГОМ, ГЛУПАЦИ!
Франция

ДРУГАРЯТ ДРАКУЛА
Унгария

11 JULY
sunday

FAHIM
France

18.30 - CLOSING FILM
ADIEU LES CONS!
France

COMRADE DRAKULICH
Hungary
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КЕФФ

