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7. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum wystartował!  
Na widzów czeka moc filmowych wrażeń: pokazy, spotkania i wieczory w klubie festiwalowym.  

 

Fot. Jerzy Wypych 
 
W niedzielę 24 października wystartowała 7. Edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum! Ze 
sceny wypełnionego widzami Świdnickiego Ośrodka Kultury festiwal oficjalnie otworzyli organizatorzy: 
Dyrektor festiwalu Paweł Kosuń i Dyrektor artystyczny festiwalu Lech Moliński z Wrocławskiej Fundacji 
Filmowej; Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Anna Rudnicka i Zastępca Dyrektora ŚOK-u Bożena 
Kuźma oraz Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski. Galę, którą poprowadził Jan Pelczar zwieńczył 
pokaz filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reż. Mateusza Rakowicza. 
 
Spektrum potrwa aż do soboty 30 października, a bilety na seanse są wciąż w sprzedaży stacjonarnie w 
kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz internetowo za pośrednictwem oficjalnej strony Ośrodka: 
www.sok.com.pl i festiwalu: www.spektrumfestival.pl. 
 
Klub Festiwalowy 
 
Na widzów czeka moc filmowych wrażeń, spotkania z twórcami, ale też klub festiwalowy Bolko! Oprócz 
codziennych wieczorowych dyskusji po seansach, organizatorzy zapraszają też na wydarzenia specjalne. 
W czwartek 28.10 odbędzie się pokaz filmów krótkometrażowych przygotowany przez zaprzyjaźniony 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych „ŻUBROFFKA” (Filmowe Podlasie Atakuje), a w 
piątek 29.10 kameralny koncert zagra Adama Repucha, wokalista i songwriter tworzącego ascetyczne 
folkowe ballady z oryginalnymi tekstami. Następnie festiwalowicze będą mieli niepowtarzalną okazję 
zobaczyć na dużym kinowym ekranie najbardziej filmowe teledyski sezonu (Adam Repucha + Awesome 
Shorts). 

http://www.spektrumfestival.pl/
https://www.facebook.com/events/205183681699565/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/300284895267345/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/300284895267345/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Fot. Jerzy Wypych 
 
Ostatni wieczór Spektrum zakończy tuptanie w rytm setów Jana Chrzana, wrocławskiego DJ, którzy na co 
dzień związany jest m.in. z Radiem Luz (Gorączka Świdnickiej Nocy). 
 

Fot. Jerzy Wypych 

https://www.facebook.com/events/488842155909610/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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PEŁNY PROGRAM DO POBRANIA W FORMACIE PDF TUTAJ:  
https://spektrumfestiwal.pl/wp-content/uploads/2021/10/3778464263247188668program-a4.pdf 
 
7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w tym roku w dniach 24-30 
października, a Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym 
Śląsku.  
 
— 
 
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM jest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz 
Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica, które po raz kolejny objęło festiwal 
mecenatem. 
 
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz 
oficjalnych mediów społecznościowych: https://spektrumfestival.pl/ 
Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal 
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/ 
 
Kontakt dla mediów: 
Karolina Sienkiewicz | Public Relations 
sienkiewicz@wrocff.com.pl / tel: +48 600 271 634 
 
 

https://spektrumfestiwal.pl/wp-content/uploads/2021/10/3778464263247188668program-a4.pdf
https://spektrumfestival.pl/
https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/
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