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#SPEKTRUM #SpektrumFestiwal #skupionenakinie 

Jedno z największych wydarzeń filmowych na Dolnym Śląsku powróci jesienią! 
8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku 

 

Identyfikacja wizualna / Bękarty – studio graficzne  
 
8. Festiwal Filmowy Spektrum po raz kolejny w jesiennej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-
29 października 2022 roku i tym samym na Dolny Śląsk powróci jedna z największych filmowych imprez 
w regionie. Prace nad programem i strukturą Spektrum trwają w pełni. Szykuje się wiele zmian i nowości, 
ale jedno jest pewne – widzowie mogą liczyć na to, że po raz kolejny będzie czekać na nich niepowtarzalna 
atmosfera, która towarzyszy Spektrum od samego początku – to festiwal tworzony z pasji, poczucia 
wspólnoty i lokalności, od miłośników kina dla widzów.  
 
Do 30 czerwca trwa nabór do czterech konkursów Okiem Młodych.  
Zgłoszenia filmów przyjmowane są wyłącznie przez portal FilmFreeway: 
https://filmfreeway.com/spektrum 
Więcej informacji o naborze i procesie selekcyjnym na stronie festiwalu: 
https://spektrumfestiwal.pl/zglos-swoj-film/  
i w wydarzeniu na Facebooku: https://tinyurl.com/SPEKTRUM2022 
 
— 
 
Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz Świdnicki 
Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica. 
 
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz 
oficjalnych mediów społecznościowych:  
http://spektrumfestival.pl/. 
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#SPEKTRUM #SpektrumFestiwal #skupionenakinie 

Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal 
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/ 
 
Kontakt dla mediów: 
Karolina Sienkiewicz | Public Relations 
sienkiewicz@wrocff.com.pl 
Tel: 600 271 634 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/
mailto:sienkiewicz@wrocff.com.pl

	Jedno z największych wydarzeń filmowych na Dolnym Śląsku powróci jesienią!
	8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku
	Identyfikacja wizualna / Bękarty – studio graficzne
	8. Festiwal Filmowy Spektrum po raz kolejny w jesiennej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku i tym samym na Dolny Śląsk powróci jedna z największych filmowych imprez w regionie. Prace nad programem i strukturą Spektr...
	Do 30 czerwca trwa nabór do czterech konkursów Okiem Młodych.
	Zgłoszenia filmów przyjmowane są wyłącznie przez portal FilmFreeway:
	https://filmfreeway.com/spektrum
	Więcej informacji o naborze i procesie selekcyjnym na stronie festiwalu:
	https://spektrumfestiwal.pl/zglos-swoj-film/
	i w wydarzeniu na Facebooku: https://tinyurl.com/SPEKTRUM2022
	—
	Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica.
	Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz oficjalnych mediów społecznościowych:
	http://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: 600 271 634

