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Vážení příznivci australského, novozélandského a pacifického filmu!

Vítám vás na 6. ročníku Aussie & Kiwi Film Festu. Co vás letos čeká?
Všude kolem nás se připomíná 30. výročí pádu komunismu ve střední
Evropě a ani my neopomeneme tento důležitý okamžik. Vždyť kdo ví, zda
bychom vůbec festival australských a novozélandských filmů pořádali,
kdyby před třiceti lety nepřišla do Československa svoboda. Téma
svobody se proplétá i letošním festivalovým programem. Zároveň
přinášíme filmy s aktuálními tématy, ať už jde o ochranu životního
prostředí nebo ženskou emancipaci, která letos přichází ve velké míře
především z novozélandských filmů. Dotkneme se i střetu kultur
původních a bílých obyvatel, což je téma v australské a novozélandské
kinematografii latentně přítomné, podobně jako přistěhovalectví a
tolerance. Všechny tyhle esence citlivě míchá hned zahajovací film
festivalu Dámy v černém, který s humorem ukazuje rozmanité předsudky
ohledně Austrálie a Australanů. Poznáváte se v tomto příběhu, vy všichni,
co jste k protinožcům zavítali na pár dní, na pár let nebo napořád?

Přeju vám, abyste s radostí přicházeli poznat kousek Austrálie, Nového
Zélandu nebo Pacifických ostrovů a s ještě větší radostí z filmů
odcházeli.

Krásné festivalové dny za celý tým přeje
Martina Vacková, ředitelka Aussie & Kiwi Film Festu

Dear friends of Australian, New Zealand and Pacific Islander cinema,

Welcome to the 6th year of Aussie & Kiwi Film Fest. What do we have in
store for you this time? All around us, across Central and Eastern
Europe, events have been held marking 30 years since the fall of
communism. Rest assured that we have also not forgotten to
commemorate this watershed moment in our own way. After all, if it
weren’t for the restoration of freedom in Czechoslovakia, this festival
would hardly be possible. The idea of freedom is very much present in
our program. Concerns about current issues such as the protection of
the environment or gender equality are also addressed in particular in
some of the films from New Zealand filmmakers. Yet another underlying
theme of this year’s Aussie and Kiwi films is the confrontation between
indigenous populations and the settlers as well as themes around
immigration and tolerance. All of these elements are combined in Ladies
in Black, our opening film, which offers a humorous, yet sensitive insight
into all kinds of prejudices we have about Australia and its people.
Whether you’ve spent just a few days or many years Down Under, you
might find the story painfully familiar.

Enjoy the selection of films we have prepared for you and the little corner
of Australia, New Zealand and the Pacific that they reveal. I hope that
they will have you coming back for more.

Wishing you a wonderful festival on behalf of the whole team!
Martina Vacková, Director, Aussie & Kiwi Film Fest

Mám velkou radost, že Aussie & Kiwi Film Fest bude mít v Praze svůj
šestý ročník. Tento festival, který přináší báječnou zábavu a přibližuje
českým divákům geograficky tak vzdálenou Austrálii a Nový Zéland, je na
české kulturní scéně vlastně již stálicí.

Program letošního ročníku je složen z úchvatného výběru filmů, které
přináší různorodý pohled na australskou kulturu a společnost. Představí
se zde například kultovní snímek Dobrodružství Priscilly, královny pouště
nebo současná díla jako Neutonout a Dámy v černém, z nichž si jistě
vybere kterýkoli náročný festivalový návštěvník. Doufám, že si český
divák odnese něco o australském pohledu na svět a nechá se inspirovat
k tomu zjistit víc - a kdo ví, možná i k návštěvě Austrálie!

Jako návdavkem k šestému ročníku festivalu vystoupí během
zahajovacího večeru domorodá australská zpěvačka a hudebnice Jessie
Lloyd z iniciativy Mission Songs Project. Australské velvyslavenství má tu
čest podporovat jak Jessie Lloyd, tak Aussie & Kiwi Film Fest.

Lloyd Brodrick,
australský velvyslanec pro Polsko, Českou republiku a Litvu

I am delighted that the Aussie and Kiwi Film Fest in Prague is now in its
sixth edition. This festival has become a fixture on the Czech cultural
scene, and provides not only for some great entertainment, but also helps
to bring Czech audiences closer to Australia and New Zealand despite
the large geographical distance.

This year’s festival program contains an intriguing mixture of films that
showcase the various sides of Australia’s society and culture. From cult
classic The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert to contemporary
films such as Buoyancy or Ladies in Black, there should be something to
suit a variety of tastes. I hope that Czech audiences will learn something
about Australian perspectives and feel inspired to find out more – and
hopefully also to visit Australia one day!

A special addition to the festival in 2019 will be a performance on opening
night by Indigenous Australian singer and musician, Jessie Lloyd, from
Mission Songs Project. The Australian Embassy is honoured to support
both Jessie and the Aussie and Kiwi Film Fest more broadly.

Lloyd Brodrick,
Australian Ambassador to Poland, the Czech Republic and Lithuania

AKFF 2019



Je tu další, šestý ročník filmového festivalu Aussie & Kiwi Film Fest, a to
je skvělé!

Letošní výběr filmů podtrhuje umístění Nového Zélandu v jihozápadní
části Tichého oceánu. Novozélandský film Vai, jenž měl počátkem tohoto
roku premiéru v Berlíně, byl napsán a režírován devíti domorodými
filmařkami a natočen v sedmi státech Tichomoří, včetně Aotearoy
(Nového Zélandu). Témata, která se v tomto filmu objevují, například
kulturní identita, izolovanost, migrace a otázky spojené s ochranou
životního prostředí, naleznete i v mnoha dalších novozélandských filmech
uvedených na letošním ročníku.

Je také skvělé, že se v novozélandské sekci objevuje tolik scenáristek,
režisérek a hlavních ženských postav – Kia kaha, wahine toa! (Jen tak
dál, naše silné ženy!)

Jménem novozélandské vlády bych chtěla ještě jednou poděkovat
Martině Vackové a jejímu týmu za usilovnou práci a odhodlání, s nimiž
přivádí na česká filmová plátna to nejlepší z novozélandské a australské
kinematografie.

Přeji všem českým milovníkům filmu, aby si tento fantastický festival
maximálně užili!

Alexandra Smithyman,
zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně

It is fantastic to see the Aussie Kiwi Film Fest entering its sixth
successive - and successful - year!

This year’s selection puts the spotlight firmly on New Zealand’s location
in the South Pacific. One of the New Zealand films Vai, which had its
world premiere in Berlin earlier this year, was written and directed by nine
indigenous filmmakers, and filmed across seven different Pacific
countries, including Aotearoa New Zealand. Important and topical themes
of cultural identity, isolation, migration and environmentalism run through
many of the New Zealand films showcased this year.

It is also wonderful to see the large number of female film writers,
directors and lead characters represented in the New Zealand selection -
Kia kaha, wahine toa! (Go our strong women!)

On behalf of the New Zealand Government, I would once again like to
thank Ms Martina Vackova and her team for their hard work and
dedication in bringing the best of New Zealand and Australian film to
Czech screens.

Wishing all Czech cinema lovers a fantastic film festival!

Alexandra Smithyman,
Deputy Head of Mission, New Zealand Embassy Berlin



Pá, 1. 11. 2019, 20:00 kino Lucerna

Před projekcí vystoupí aboriginská zpěvačka Jessie Lloyd.
Thescreeningwillbeprecededbya liveperformancefromAboriginalmusicianJessieLloyd.

Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2018, komedie, drama / Australia, comedy, drama, 109 min.
Režie / Directed by: Bruce Beresford
Scénář / Screenplay: Bruce Beresford, Sue Milliken
Hrají / Cast: Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor,
Nicholas Hammond

Sydney, konec 50. let 20. století. Australská společnost zažívá velké kulturní
změny. Plachá šestnáctiletá Lisa po ukončení střední školy nastupuje jako
brigádnice do obchodního domu, kde se jí ujímají zkušenější kolegyně.
Lisinu pozornost upoutá především noblesní slovinská imigrantka Magda,
která ji seznámí se zcela jiným způsobem života, než jaký dosud znala. Pro
dívku nastává období nových vzrušujících zážitků i boje o prosazení vlastní
cesty, tolik odlišné od způsobu života jejich rodičů. Zdánlivě obyčejný příběh
několika prodavaček v černé uniformě ve skutečnosti ukazuje výraznou
proměnu země, která přĳímala migranty z celého světa a která z toho čerpá
dodnes. Komedie o tom, jaké předsudky měli (a stále mají) Evropané o
Austrálii a Australané o Evropanech a jak se s nimi vypořádat na obou
stranách. Film se stal v Austrálii diváckým hitem.

Sydney of the late 1950s and Australian society is undergoing big cultural
changes. Shy, 16 year old Lisa starts working at a department store after
finishing high school. Her more experienced colleagues take Lisa under their
wing but Lisa is captivated by Magda (Julia Ormond), a noble Slovenian
immigrant who introduces her to a completely different way of life than what
she has been used to. For Lisa, this means the start of new and exciting
experiences as well as a struggle to assert her will when it comes to her
future, which she sees as being so different to that of her parents. This
seemingly ordinary tale of a few shop assistants in black uniforms in fact
illustrates the profound transformation of a country which accepted migrants
from all over the world and which is still reaping the benefits of this today. A
comedy about the prejudices Europeans had (and still have!) about Australia
as well as about the prejudices of Australians about Europeans and how
best to deal with all of these. This movie was a hit with Australian audiences.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards 2018 –
Nejlepší herečka / Best Leading Actress;
Nejlepší hudba / Best Original Music Score;
Nejlepší kostýmy / Best Costume Design Australian

So, 2. 11. 2019, 15:00 kino Ponrepo

Česká premiéra / Czech premiere
Nový Zéland 2019, drama / New Zealand, drama, 90 min.
Režie / Directed by: Becs Arahanga, Nicole Whippy, Sharon Whippy,
Marina McCartney, Ofa Guttenbeil, Miria George, Dianna Fuemana,
Amberley Jo Aumua, Matasila Freshwater
Hrají / Cast: Mereani Tuimatanisiga, Betsy Luitolo, Evotia-Rose Araiti,
Hinetu Dell, Agnes Pele, Fiona Collins, Maliaga Erick

Vai je svého druhu netradičně poskládaný film o síle tichomořských žen,
natočený devíti filmařkami v sedmi různých tichomořských zemích (Fidži,
Tonga, Šalamounovy ostrovy, Cookovy ostrovy, Samoa, Niue, Nový Zéland).
Autorky ve svých osmi příspěvcích přibližují zkušenost žen, které kvůli práci
či vzdělání opouštějí rodinu nebo tradice. S každou hrdinkou, pokaždé
ztvárněnou jinou domorodou herečkou, se setkáváme v různé životní etapě.
Ale všechny mají stejné jméno Vai, což ve všech těchto ostrovních zemích
znamená voda.

Vai is an unconventional portmanteau film about the strength of Pacific
Islander women. It was made by nine female filmmakers and filmed in seven
different countries of the Pacific (Fĳi, Tonga, Solomon Islands, Cook Islands,
Samoa, Niue and New Zealand). In each of the eight stories, the individual
filmmakers focus on the experiences of women who leave their families or
traditions behind in search of work or education. We meet the individual
protagonists of the stories - which are played by a different indigenous
actress each time - at various stages of their lives. All of them however are
called Vai, a word which means water in all of these Pacific nations.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Berlinale 2019
LA Asian Pacific Film Festival 2019
Roxbury International Film Festival 2019
Sydney Film Festival 2019
Edinburgh International Film Festival 2019
Seattle International Film Festival 2019

Dámy v černém
Ladies in Black Vai



Hibiscus a Ruth
Hibiscus & Ruthless
So, 2. 11. 2019, 18:00 kino Ponrepo

Česká premiéra / Czech premiere
Nový Zéland 2018, komedie / New Zealand, comedy, 97 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Stallone Vaiaoga-Ioasa
Hrají / Cast: Suivai Autagavaia, Anna-Maree Thomas, Lafitaga Mafaufau

Svobodomyslná, bujará a věčně hladová Ruth a vážná, pedantická Hibiscus,
vždy se svačinou na rozdání. Od dětství obě kamarádky vyznávaly nepsaná
pravidla – žádná zábava, žádní nápadníci, na prvním místě studium. Teď mají
poslední rok na univerzitě a o Hibiscus se začínají intenzivně zajímat chlapci.
Proto požádá kamarádku Ruth, aby jí pomohla držet si odstup. Ostatně chce
tím vyhovět především své dominantní matce. Komedie odehrávající se
v Aucklandu je samojsko-novozélandský příspěvek k ženské i
přistěhovalecké tematice. A zároveň poselství o tom, že je dobré umět si
rozhodnout o svém vlastním životě. Divácky úspěšný film v novozélandských
kinech.

Independent, constantly hungry rebel Ruth and serious, pedantic Hibiscus
who is always ready and waiting with a snack. Ever since childhood, these
two friends have abided by the rules - no fun, no boyfriends and study
comes first. But now that they are in their final year of university, boys are
starting to take a serious interest in Hibiscus. So to please her overbearing
mother, Hibiscus enlists Ruth’s help to fend off any temptation. This comedy
set in Auckland is a Samoan New Zealander take on themes around women
and ethnicity, all the while delivering the message that it’s good to be the
one who makes decisions in your own life. A favourite with audiences in
New Zealand cinemas.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Festival des Antipodes

So, 2. 11. 2019, 20:30 kino Lucerna

HankyPankytravestyshowpředprojekcí filmuaafterpartyvbaruChampagneria
HankyPankydragshowbefore thescreeningandafterpartyatbarChampagneria

Austrálie 1994, komedie, drama, hudební / Australia, comedy, drama,
musical, 104 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Stephan Elliott
Hrají / Cast: Hugo Weaving, Guy Pearce, Terence Stamp, Bill Hunter

Dva travestité a jeden transsexuál se v ojetém autobusu pojmenovaném
Priscilla vydávají přes poušť ze Sydney do australského vnitrozemí, aby
v městečku Alice Springs účinkovali se svou travesty show. Cestou se trojice
setkává s nejrůznějšími lidmi, z nichž jen někteří jsou ochotni přĳmout jejich
odlišnost. Většinou však narážejí na odpor a nepochopení. Trojice
poznamenaná střety s okolím i vzájemnými šarvátkami však nakonec
nachází sílu zůstat sama sebou. Svéráznou hudební road movie s tématem
tolerance k sexuálním menšinám zpestřují taneční čísla, v nichž dominují
výstřední kostýmy, paruky a líčení ústřední trojice, dobová hudba a odkazy
na skupinu Abba i kýčovité hollywoodské muzikály. Důležitou roli ve
vyprávění hraje také australská poušť, která má ve filmu téměř nadpozemský
vzhled. Mezinárodní divácký hit, jenž se stal kultovním filmem australské
kinematografie.

Two drag queens and one transsexual embark on a road trip in an old bus
they name Priscilla. They travel from Sydney across the desert to the
outback town of Alice Springs, performing their drag show along the way.
The trio meet a variety of people, only some of whom accept their
difference. More often they meet with rejection and a lack of understanding.
They experience various run ins with the locals but also with each other on a
journey which eventually sees them find the strength to stay true to
themselves. This unique musical road movie with its theme of tolerance
towards LGBTQI minorities is full of colourful dance sequences, costumes,
wigs and make-up as well as retro dance hits, references to Abba and kitsch
Hollywood musicals. The Australian desert also plays an important role in
the story as it takes on an almost otherworldly appearance. This movie was
not only an instant box office and international hit when it was first released.
It has since become an iconic cult film of Australian cinema.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Ceny americké akademie / Academy Awards 1995 – Oscar za nejlepší
kostýmy / Best Costume Design
BAFTA Awards 1995 – Cena za nejlepší kostýmy a nejlepší make up / Best
Costume Design and Best Make Up/Hair
Australian Film Institute 1995 – Cena za nejlepší výpravu a kostýmy / Best
Achievement in Production Design and Best Achievement in Costume
Design

Dobrodružství Priscilly,
královny pouště
The Adventures of Priscilla,
Queen of the Desert



Chlapec a pelikán
Storm Boy
Ne, 3. 11. 2019, 15:00 kino Ponrepo

Austrálie 2019, drama, rodinný / Australia, drama, family, 98 min.
Režie / Directed by: Shawn Seet
Scénář / Screenplay: Justin Monjo
Hrají / Cast: Geoffrey Rush, Finn Little, Jai Courtney, Trevor Jamison,
Morgana Davies

Když vysoce úspěšný podnikatel v důchodu (Geoffrey Rush) začne vidět
věci, pro které nemá vysvětlení, jeho život nabere dramatické obrátky.
A když jeho vnučka začne protestovat proti svému otci kvůli ochraně
životního prostředí, je nucen přehodnotit svůj život a jednat tak, aby si ho
nepřestala vážit. Rozhodne se vyprávět jí svůj příběh, kdy jako chlapec žil
sám se svým otcem na opuštěném pobřeží a zachránil tam osiřelého
pelikána, pana Percivala. Neobyčejné pouto mezi ním a pelikánem změnilo
navždy jeho život. Snímek o síle přátelství natočený v národním parku
Coorong přibližuje nejen krásu a divokost australské přírody, ale i život
původních aboriginských obyvatel.

When a successful, retired businessman (Geoffrey Rush) starts seeing things
which he can’t explain, his life takes a dramatic turn. And when his
granddaughter starts rebelling against her father over environmental issues,
he is forced to reassess his life and to start behaving differently in order to
keep her respect. He decides to tell his granddaughter the story of when he
lived alone on a deserted beach with his father as a boy and he saved an
orphaned pelican, Mr Percival. The unusual bond between him and the
pelican forever changed his life. This movie, about the power of friendship
filmed in the Coorong National Park, brings you up close with the beauty
and wildness of Australia as well as with the lives of its original Aboriginal
inhabitants.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Cleveland International Film Festival 2019
Zlín Film Festival 2019 – Cena poroty za nejlepší dětský herecký výkon / Jury
Prize for Best Child Acting Performance in a Feature Film for Children

Ne, 3. 11. 2019, 18:00 kino Ponrepo

Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2019, romantická komedie / Australia, romantic comedy, 103 min.
Režie / Directed by:Wayne Blair
Scénář / Screenplay: Joshua Tyler, Miranda Tapsell
Hrají / Cast: Miranda Tapsell, Gwilym Lee, Kerry Fox, Huw Higginson,
Shari Sebbens

Mladá právnička Lauren se vrací do rodného Darwinu se svým snoubencem
Nedem, aby tu uskutečnila svatbu svých snů. Po příjezdu zjistí, že její matka
zmizela. Všeho nechá, aby ji do svatby, do níž zbývá jen deset dní, našla. Při
pátrání po matce Lauren odhaluje nejen krásu odlehlých australských končin
a jejich svérázné obyvatele, ale především znovu objevuje své vlastní
aboriginské kořeny. Romantická komedie nejen o rodinných vazbách a
kulturních střetech mezi původními a bílými Australany.

Young lawyer Lauren returns to Darwin with her fiancé Ned to have the
wedding of her dreams. But on arrival, she finds out that her mother has
disappeared. She drops everything and goes in search of her mother in
order to find her in the ten days left until the wedding. On her search, Lauren
not only discovers the beauty of the farthest reaches of Australia along with
its peculiar inhabitants but she also rediscovers her own Aboriginal roots. A
romantic comedy not just about family connections and the clash between
Aboriginal and European cultures.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Sundance Film Festival 2019
Seattle International Film Festival 2019
Edinburgh International Film Festival 2019

Svatba na horním konci
Top EndWedding



Neutonout
Buoyancy
Po, 4. 11. 2019, 17:00 (kino Atlas)

+Debatapoprojekci filmu:Jakosvoboditnovodobéotroky?
+Debate followingthescreening:Onthe issuesaroundmoderndayslavery.

Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2019, drama / Australia, drama, 93 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Rodd Rathjen
Hrají / Cast: Sarm Heng, Chan Visal, Thanawut Kasro, Mony Ros, Saichia
Wongwirot

Chakra je čtrnáctiletý kluk z chudé vesnické rodiny v Kambodži, který touží
po lepším životě. Když mu kamarád vypráví o snadnějším výdělku ve městě,
rozhodne se odejít. Na cestě za prací je chycen do pasti pašeráků s lidmi a
prodán do otroctví na thajskou rybářskou loď. Brzy pochopí, že naděje
k vysvobození může přĳít jedině tehdy, když se stane stejně tvrdý a krutý,
jako jsou jeho trýznitelé. Australský režisér zobrazil brutální, ale pravdivý
popis nucených prací v mořích jihovýchodní Asie. Jeho film je vášnivé
svědectví o sociální nespravedlnosti a zároveň šokující výpověď o chlapci,
jehož lidskost prochází náročnou zkouškou.

Chakra is a 14 year old boy from a poor rural family in Cambodia who
dreams of a better life. When a friend tells him about an easier way to make
money in the city, he decides to leave his village. On his journey in search of
work, he is entrapped by people smugglers and sold into slavery on a Thai
fishing boat. He quickly realises that his only hope of escaping will come if
he becomes as hard and cruel as his tormentors. Australian director Rodd
Rathjen depicts the brutal, real life situation of forced labour in South East
Asia. His film is a passionate testimony against social injustice and, at the
same time, a touching and shocking coming-of-age story about a boy
whose humanity is put to the test.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Berlinale 2019 – Cena ekumenické poroty / Ecumenical Jury Prize;
nominace na Filmovou cenu Amnesty International / Nominated for the
Amnesty International Film Prize;
nominace na Cenu za nejlepší debut / Nominated for the Best First Feature
Award
Melbourne International Film Festival 2019

Út, 5. 11. 2019, 18:00 kino Ponrepo

Česká premiéra / Czech premiere
Nový Zéland 1988, drama / New Zealand, drama, 101 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Merata Mita
Hrají / Cast: Anzac Wallace, Eva Rickard, James Heyward

V kdysi prosperujícím, nyní izolovaném maorském městečku na
severovýchodním pobřeží, žĳe pevně uzavřená maorská komunita a její
matriarcha. Je to nesmírně moudrá a uznávaná žena. Jedním z hrdinů, který
potřebuje její pochopení, je Rewi, muž pronásledovaný minulostí a svými
běsy. Ságu ze života maorské společnosti završuje úchvatné finále. Snímek
byl na konci 80. let významným mezníkem v rozvíjející se maorské
kinematografii a je i po třiceti letech jediným celovečerním filmem
natočeným maorskou ženou - filmařkou. Aussie & Kiwi Film Fest uvede
novou, digitálně restaurovanou verzi filmu, která měla svou světovou
premiéru na Benátském filmovém festivalu 2019.

In a once prosperous but now isolated Maori town on the north eastern
coast of New Zealand lives a tight knit Maori community along with its
matriarch. She is an enormously wise and revered woman and Rewi, a man
haunted by his past and his fears is one person in need of her
understanding. This is a saga of life in Maori society which climaxes with a
sweeping finale. At the end of the 1980s when it was first released, this
movie was an important milestone in the burgeoning Maori screen industry
and even after 30 years, it is still the only feature length film directed by a
female Maori filmmaker. Aussie & Kiwi Film Fest will screen the newly
digitised version of the movie which had its world premiere at the 2019
Venice Film Festival.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Benátky FF / Venice Film Festival 2019
Douarnenez Film Festival 2001

Mauri



Narcisy
Daffodils
St, 6. 11. 2019, 20:30 kino Ponrepo

Řízenádegustaceaustralskýchanovozélandskýchvín
guidedwinetastingofAustralianandNewZealandwines

Česká premiéra / Czech premiere
Nový Zéland 2019, muzikál, drama / New Zealand, musical, drama, 93 min.
Režie / Directed by: David Stubbs
Scénář / Screenplay: Rochelle Bright
Hrají / Cast: Rose McIver, George Mason, Kimbra Lee Johnson

Netradiční muzikálová romance s kultovními novozélandskými písněmi, v níž
jednu z hlavních rolí hraje hudební pop star Kimbra. Zpěvačka Maisie
(Kimbra) se od umírajícího otce dozvídá podrobnosti o vztahu svých rodičů.
Před jejíma očima tak ožívá milostný příběh plný radostí i zklamání, který
začíná romantickým setkáním v šedesátých letech a končí bolestným
rozchodem o dvacet let později. Snímek protknutý nostalgickou atmosférou
po životě v 60. – 80. letech a legendární dobovou hudbou je současným
diváckým hitem novozélandských kin.

Starring New Zealand pop star Kimbra in one of the lead roles, Daffodils is a
very original romantic musical crammed full of cult New Zealand hits. Singer
Maisie (Kimbra) learns about her parent’s relationship from her dying father.
A love story which begins with a romantic meeting in the 1960s and ends
with a painful breakup 20 years later, comes alive before her eyes, filled with
joy and disappointments. This movie is imbued with nostalgia for life as it
was in the 60s to 80s and the legendary music of that era. It was a box
office hit in New Zealand cinemas in 2019.

Festivaly a ocenění / Festivals and awards:
Sydney Film Festival 2019
Melbourne International Film Festival 2019

‘

DOPROVODNÝ PROGRAM
ACCOMPANYING PROGRAM
1. 11. 20:00 Zpěvačka Jessie Lloyd, velký sál Lucerna
+ vernisáž výstavy „Václav Havel na Novém Zélandu“, kavárna Lucerna
+ tombola o dárkové předměty Lonely Planet
Na zahájení 6. ročníku festivalu vystoupí aboriginská zpěvačka Jessie Lloyd s
misionářskými písněmi a bude slavnostně zahájena výstava fotografií, které během
pacifické cesty prezidenta Václava Havla v roce 1995 pořídil fotograf Jiří Jírů na
Novém Zélandu.
1. 11. 20:00 Singer Jessie Lloyd at Lucerna Cinema
+ opening of the exhibition “Václav Havel in New Zealand” at Lucerna Café
+ Lonely Planet raffle
The opening of the 6th annual festival will feature indigenous Australian artist
Jessie Lloyd singing mission songs as well as the gala opening of a photo
exhibition of Jiří Jírů’s photographs taken in New Zealand during the 1995 visit of
President Václav Havel to the Pacific.

2. 11. 20:30 Hanky Panky Travesty Show, velký sál Lucerna
Dámy z Hanky Panky travesty show předvedou před projekcí snímku
Dobrodružství Priscilly, královny pouště své oblíbené písně z tohoto filmu a přidají
se k nám na after party v baru Champagneria v Průchodní ulici č. 4.
2. 11. 20.30 Hanky Panky Drag Show at Lucerna Cinema
The ladies from Hanky Panky drag show will perform their favorite songs from The
Adventures of Priscilla, Queen of the Desert before the screening and will join us
for the after party at Champagneria Bar (Průchodní Street 4).

3. 11. 20:00 Vernisáž výstavy „Dreamtime: pohled do
mytického světa původních obyvatel Austrálie“ v baru
Champagneria
Prodejní výstava současného australského výtvarného umění. Symboly používané
domorodými umělci – Aboriginci v sobě skrývají příběhy, které se odehrály kdysi
dávno během Doby snění (DREAMTIME). Právě v té době vznikal podle původních
Australanů dnešní svět. Zkuste se na chvíli zastavit a zasnít. Pořádá Galerie POND
OF VIEW společně s Champagneria.
3. 11. 20:00 Opening of the exhibition “Dreamtime: a view into
themythicalworld of the original inhabitants ofAustralia” at
Champagneria Bar
An exhibition of contemporary Australian art. Symbols used by Aboriginal artists
hide stories of the Dreamtime, an ancient period which Aboriginal people consider
to be the origin of the world. So take a break and dream a little too! Event
organised by Gallery POND OF VIEW together with Champagneria bar.

4. 11. Debata s odborníky: Jak osvobodit novodobé otroky?
kino Atlas
Po projekci filmu Neutonout, moderuje Michael Rozsypal z Českého rozhlasu Plus.
4. 11. Debate with experts following the screening of
Buoyancy at Atlas Cinema: On the issues around modern
day slavery.
The discussion will be moderated by Michael Rozsypal from Czech Radio Plus.

5. 11. Debata: Cesty Čechoslováků za svobodou
k protinožcům + Václav Havel v Pacifiku.
Knihovna Václava Havla, 19:00. Moderuje Markéta Vozková.
5. 11. Discussion: The journey of Czechoslovaks in search of
freedom Down Under + Václav Havel in the Pacific.
Václav Havel Library, 7pm. Moderated by Markéta Vozková.

6. 11. Řízená degustace australských a novozélandských vín
z distribuce festivalového partnera Foltýn Wine po filmu Narcisy (se vstupenkou na
film zdarma) + tombola o dárkové předměty Lonely Planet.
6. 11. The screening of Daffodils will be followed by a guided wine tasting of
Australian and New Zealand wines with festival partner Foltýn Wine (free entry with
your Daffodils ticket) + Lonely Planet raffle

+ v době konání festivalu 1. – 6. 11. 2019 sleva 10% na útratu v baru
Champagneria se vstupenkou z Aussie & Kiwi Film Festu
+ 10% discount at Champagneria Bar for the duration of the festival; 1. – 6.
November 2019. Just present your ticket from the Aussie & Kiwi Film Fest at the
bar.

+ v období 1. – 14. 11. 2019 sleva 25% na nákup průvodce z české edice na
e-shopu Lonelyplanet.cz po zadání festivalového kódu LP19AUSSIEFEST.
+ Get 25% off the Czech edition of Lonely Planet guide books purchased online
at www.lonelyplanet.cz with the code LP19AUSSIEFEST. Valid from 1. 11. 2019
until 14. 11. 2019.

Speciální nabídka / Special Offers:



PROGRAM

Pátek 1. 11.
20:00 Dámy v černém / Ladies in Black (Lucerna)
zpěvačka Jessie Lloyd (velký sál Lucerna)
singer Jessie Lloyd (Lucerna Cinema)
vernisáž výstavy „Václav Havel na Novém Zélandu“ (kavárna Lucerna)
opening of the exhibition “Václav Havel in New Zealand” (Lucerna Café)
tombola o dárkové předměty Lonely Planet (velký sál Lucerna)
Lonely Planet raffle (Lucerna Cinema)

Sobota 2. 11.
15:00 Vai (Ponrepo)
18:00 Hibiscus a Ruth / Hibiscus and Ruthless (Ponrepo)
20:30 Dobrodružství Priscilly, královny pouště /
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (Lucerna)
Hanky Panky Travesty Show / Hanky Panky Drag Show

Neděle 3. 11.
15:00 Chlapec a pelikán / Storm Boy (Ponrepo)
18:00 Svatba na horním konci / Top EndWedding (Ponrepo)
20:00 Vernisáž výstavy „Dreamtime: pohled do mytického světa
původních obyvatel Austrálie“ v baru Champagneria / Opening of the
exhibition “Dreamtime: a view into the mythical world of the original
inhabitants of Australia” at Champagneria Bar

Pondělí 4. 11.
17.00 Neutonout / Buoyancy (Atlas)
+ debata s odborníky po projekci: Jak osvobodit novodobé otroky?
+ debate with experts following the screening: On the issues around
modern day slavery

Úterý 5. 11.
18:00 Mauri (Ponrepo)
19:00 Debata: Cesty Čechoslováků za svobodou k protinožcům +
Václav Havel v Pacifiku (Knihovna Václava Havla) / Discussion: The
journey of Czechoslovaks in search of freedom Down Under + Václav
Havel in the Pacific (Václav Havel Library)

Středa 6. 11.
20:30 Narcisy / Daffodils (Ponrepo)
řízená degustace australských a novozélandských vín z distribuce
festivalového partnera Foltýn Wine
a guided wine tasting of Australian and New Zealand wines with festival
partner Foltýn Wine

Ředitelka festivalu / Festival Director
Martina Vacková

Projektová manažerka a PR / Project and PR Manager
Markéta Vozková

Programová manažerka a produkce / Program Manager and Production
Marta Kucharová Mentzlová

Produkce / Production
Jana Stillerová, Adéla Krapková

Sponzoring / Fundraising
Veronika Cerhová, Isabella Besedová

Marketingová manažerka / Marketing Manager
Helena Piskořová

Grafik / Graphic Design
Michal Svatý

Video produkce / Video Production
David Kaiser

Poděkování za finanční účast
Thank you for the financial support of

Hlavní město Praha / City of Prague
Australské velvyslanectví ve Varšavě / Australian Embassy in Warsaw

Novozélandské velvyslanectví v Berlíně / New Zealand Embassy in Berlin

Poděkování / Thank you

Ivana Ferenczy, Radovan Holub, grantová komise Magistrátu Hlavního města Praha,
Zdeněk Hřib, Petr Vodvářka, Zdenka Kotalová, David Chirnside,
Alexandra Smithyman, Sophie Yeoman, Lloyd Brodrick, Ewa Baranowska,
Kateřina Besserová, Kristýna Gardášová, Michal Panocha, Eva Zaoralová,
Kristýna Krupková, Silvia Panáková, Ika Detrichová, Cerise Howard, Screen Australia
– Dale Fairbairn a Harry Avramidis, New Zealand Film Commission – Hayley Weston
a Jasmin McSweeney; Anezka Novak, Larissa Petryca, James Turnbull,
Bedřich Němec, Zuzana Václavová, Filip Schauer, Gallery Pond of View,
Helena Brychová, Claire Dognini - OKo! Magazine, Zuzana Turková,
Veronika Kubínková, Věroslav Hába, David Havas, Michael Havas, Tomáš Hála,
Dagmar Bláhová, Prokop Tomek, Alice Aronová, Bernard Bories, Jiří Jírů,
Ondřej Smeykal… a naši velkorysí partneři, sponzoři, dobrovolníci a všichni, kdo
nám vyjádřili jakoukoliv podporu… and our generous partners, sponsors, volunteers
and all who have supported us.

Všechny filmy jsou uvedeny v anglickém znění s českými titulky.
Rezervace vstupenek na www.kinolucerna.cz, www.nfa.cz nebo www.kinoatlas.cz.

All screenings are in English with Czech subtitles.
Ticket may be reserved online at www.kinolucerna.cz, www.nfa.cz or

www.kinoatlas.cz.
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