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Nikogaršnja zemlja |
No Man's Land – Expedition Antarctica
dokumentarni film
Matthias Mayr | 73' | 2018 | Avstrija
slovenski podnapisi

No Man’s Land – Expedition Antarctica, Nikogaršnja zemlja, je najnovejši freeride film
Elanovega avstrijskega ambasadorja Matthiasa Mayrja. S prijateljem Matthiasom “Haunijem”
Haunholderjem že več kot deset let snemata in producirata svoje smučarske filme. Njun zadnji
uspeh The White Maze je dobil kar dvanajst filmskih nagrad po celem svetu v samo enem letu
po prvem predvajanju. Antarktika je najhladnejši, najbolj suh in najbolj vetroven kontinent,
izmed pa vseh pa ima največjo povprečno višino. Po navadi so na Antarktiki samo
znanstveniki, raziskovalci in planinske odprave, ki osvajajo Mt. Vinson. Zaradi ekstremnega
mraza, ledeniškega terena in suhe puščavske klime se je freeride smučanje zdelo nemogoče.
Ampak freeride smučarja in avanturista Matthias “Hauni” Haunholder in Matthias Mayr se ne
ozirata na odročne pokrajine in težke pogoje za smučanje. To ju le še bolj pritegne! S
snemalcem Johannesom Aitzetmullerjem so se podali na neverjetno ekspedicijo v osrčje
Antarktike, da bi poiskali čudovite gore, s katerih bi se dalo smučati. Ekipa treh ljudi, vsak je
vlekel sani z okoli 90 kilogramov opreme, je prepotovala več kot 150 kilometrov peš in s
pomočjo kite padala. Soočili so se z veliko boljšimi pogoji od pričakovanih. Sam “sveti gral”
freeride smučanja. Oglejte si film in uživajte v najbolj spektakularni pokrajini, po kateri je kdaj
koli smučal človek. Film je opremljen s slovenskimi podnapisi.
NAPOVEDNIK

>>> VEČ

1. 3. ob 18.00

Treking Kangčendzenga
potopisno predavanje
Tonija Urbasa
Kangčendzenga je z višino 8.586 metrov tretja najvišja gora na svetu. Leži na meji med
Nepalom in indijsko zvezno državo Sikim. Je najvišja gora v Indiji in druga najvišja
gora v Nepalu, je tudi eden najoddaljenejših osemtisočakov, saj je do njenega vznožja
potrebno vsaj deset dni hoje.
Pod vznožje te veličastne gore se je v preteklem letu odpravil Mojstrančan Toni Urbas.
Osebne vtise in doživetja s trekinga nam bo predstavil v predavanju.

2. 3. ob 18.00

Nepoškodovane|
The Undamaged
dokumentarni film
Rožle Bregar, Matic Oblak, Miha Avguštin |
52' | 2018 | Slovenija|
slovenski podnapisi
Balkanski polotok je dom zadnjih prosto tekočih rek Evrope, ki podpirajo izjemno pester
rastlinski in živalski svet ter zdrave in nedotaknjene ekosisteme. Te reke so Nepoškodovane –
čiste, divje in nezajezene. A z več kot 2700 načrtovanimi jezovi korupcija in pohlep kruto
posegata v te zadnje koščke evropske divjine.
Film na potovanju od Slovenije do Albanije spremlja zagnano ekipo kajakašev, snemalcev,
fotografov in prijateljev, ki so se zavzeli za neokrnjene reke. V 36 dneh Balkan River Toura so
preveslali 23 rek v šestih državah, da bi se zoperstavili gradnji jezov ter odkrili skrivnostne,
divje reke Balkana. Film slavi vsakdanjega človeka in lokalne aktiviste, borce za nemočne reke.
Nova oblika boja za ohranjanje narave na zabaven, energičen in predvsem učinkovit način.
NAPOVEDNIK

