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Lisää taiteilijavieraita: Danny-dokumentin Itä-Suomen ennakkoensi-ilta

HOPEATÄHDET 2016 ELOKUVAFESTIVAALI alkaa ensi maanantaina
HOPEATÄHDET , Kuopio & Varkaus 7.-12.11.2016
/Silvery Stars - Senior Film Festival 2016
Uutuuksia, musiikin voimaa ja suuria seikkailijoita
Taiteilija- ja luentovieraita
Edulliset lipunhinnat
HOPEATÄHDET-elokuvafestivaali tulee jälleen kahden kaupungin festivaalina. Marraskuun kuuraiseen
ilmaan puhalletaan roima annos kulttuurista eliksiiriä sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Ohjelmistossa on
sekä kotimaisia että kansainvälisiä uutuuksia moneen eri makuun.

Festivaalivieraita on mukana

molemmissa kaupungeissa.
Vuoden 2016 suurin kotimainen elokuva-uutinen on ollut HYMYILEVÄ MIES- elokuvan voittoisa maailman
ensi-ilta Cannesin elokuvajuhlilla 2016.

Hymyilevä mies nähdään Hopeatähdet-festivaaliviikon

avajaiselokuvana ma 7.11. klo 16 Kino Kuvakukossa Kuopiossa, avajaispuhujaksi saapuu elokuvan
käsikirjoittaja MIKKO MYLLYLAHTI. Liput à 6 €, suoraan ovelta (lipunmyynti avoinna ma 7.11. klo 14-16).
Hopeatähtien MUSIIKKI & TERVEYS-teemapäivää vietetään elokuvateatteri MAXIMISSA Varkaudessa
tiistaina 8.11. ja Kuopiossa elokuvateatteri KINO KUVAKUKOSSA torstaina 10.11.2016. Päivän ohjelmassa
molemmilla paikkakunnilla on Viimeinen tango-uutuusdokumentti (2016), jonka rytmeihin ja intohimoiseen
elämäntuntoon johdattavat terveystieteiden, terveys- & kulttuurialan ammattilaiset. Varkaudessa
tangoelokuvan alustaa taideterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja RIITTA
PASANEN (ti 8.11. klo 13). Kuopiossa Viimeinen tango-elokuvan edellä puhujavieraana on professori,
musiikkiterapeutti ja – tutkija JAAKKO ERKKILÄ ( to 10.11. klo 13). Alustusluennot kuuluvat elokuvalipun
hintaan. Kuopiossa terveys-teemapäivää to 10.11. jatkaa klo 15.15 Meryl Streepin tähdittämä, jättisuosioon
noussut komediaadraama Florence (2016).
FESTIVAALIN LOPPUHUIPENNUKSENA, la 12.11. klo 16 esitetään Kino Kuvakukossa Kuopiossa ITÄISEN
SUOMEN ENSI-ILTANA uutuusdokumentti DANNY.

Ei vähempää kuin viisi vuosikymmentä pop/rock-

musiikin elävää historiaa! Dannyn ura ja muu elämä on tallentunut häkellyttävän pikkutarkasti Lipsasen
laajaan arkistoon, joka sisältää filmejä, videoita, lehtileikkeitä, valokuvia ja esiintymisrekvisiittaa.
Arkistomateriaalia käytetään tuomaan eletty elämä iholle. Katsoja pääsee tekemään oivalluksia elämän
iloista ja suruista. LAUANTAINA 12.11. klo 16 järjestettävään Kuopion esitykseen saapuvat dokumentin
ohjaaja SAKARI SAKSA sekä elokuvassa esiintyvä, rakastettu tiskijukkalegenda, edelleen keikkaileva DJ
NITE. Jo aulassa yleisöä odottaa yllätys à la DJ NITE. DANNY-esityksen liput suoraan ovelta (à 7 €, avoinna la
12.11. klo 12 -16), ennakossa Kino Kuvakukon lipunmyynnissä kaikkina päivinä ennen tapahtumaa.
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Festivaalin järjestää alueellinen elokuvakeskus ISAK ry, pääyhteistyökumppaneinaan Savon Kinot, Kino
Kuvakukko/ Kuopio sekä tänä vuonna myös Aito Iskelmä Oikea Asema.
Tervetuloa mukaan kaamoksen tainnutustalkoisiin,
Hopeatähdet- festivaalin puolesta,
Saija Nissinen, festivaalin taiteellinen johto, ISAK ry:n toiminnanjohtaja
saija.nissinen@kuopio.fi
TAPAHTUMAPAIKAT
elokuvateatteri KINO KUVAKUKKO, Vuorikatu 27, Kuopio
elokuvateatteri MAXIM, Kauppakatu 27, Varkaus
LISÄTIEDOT, KOKO OHJELMA, LIPUT, PRESS
www.hopeatahdet.fi

