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Прес-реліз 
 

Одеська кінохвиля-2019/ Odesafilmwave-2019 
 

Громадська організація «Культпросвіт» вже втретє організовує кінотур обласного 

значення «Одеська кінохвиля-2019», який відбудеться з 11 по 21 червня 2019 року. Цього разу 

проект приймають: Ананьївський, Ширяївський та Савранський райони, а також 

Великомихайлівська, Знам’янська та Красносільська ОТГ  Одещини. 

В кожному населеному пункті заплановано провести по 4 некомерційні сеанси сучасного 

українського  та європейського кіно та анімації  для широкої аудиторії. 

 У насичену програму увійшли яскраві стрічки сучасного українського кіно останніх 

років, зокрема: нові мультиплікаційні історії від Наталії Гузєєвої - авторки Капітошки та 

Петрика П`яточкіна - український анімаційний серіал про дівчинку з Місяця «Мишко та 

Місячна Дзвінка»; анімаційний проект «Книга-мандрівка. Україна» - розповідає про 

невідомих українців, але визначних діячів по всьому світу; воєнний детективний фільм 

режисера Зази Буадзе «Позивний «Бандерас» - нагорода у номінації «Найкращий виконавець 

головної ролі у стрічці іноземною мовою» London International Filmmaker Festival 2019; добірка 

українських короткометражних комедій останніх років: «Golden Love», «Mia Donna», 

«Djakuyu», «Абонент», «Магнітна буря»; стрічки «Клоун», «Голос» та «На своїй землі», які 

створено за результатами першого конкурсу сценаріїв «СВОЄ КІНО» проекту «Дивись 

українське – твори своє майбутнє!». Крім того, програму кінотуру доповнить переможець 

фестивалю «Чілдрен кінофест -2017» - англійська фентезійна історія «Моллі Мунн і чарівний 

підручник гіпнозу». 

Кінотур проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно; 

Міністерства інформаційної політики; Управління культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, Одеського 

обласного центру патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді, місцевих 

районних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад; у партнерстві з: ТОВ «Артхаус 

Трафік», «Чілдрен кінофест», креативною студією «GREEN PENGUIN», Студіо «КАПІ», 

кінокомпанією «Три-я-да Продакшн», українським соціальним комунікаційним проектом 

«Дивись українське — твори своє майбутнє!», Фондом Родини Богдана Гаврилишина, 

програмою «Молодь змінить Україну» та телекомпанією «7 Канал». 

Проект «Одеська кінохвиля» створено з метою популяризації українського та гідних 

зразків європейського кіно; відродження культури сімейного відвідування кіносеансів серед 

місцевих мешканців; розвитку кіноклубного руху, поліпшення різноманіття культурного 

дозвілля в населених пунктах Одещини, в яких не ведеться кінообслуговування. 

Сайт проекту: http://ok.cultprosvit.org.ua 

Сторінка проекту у Facebook: https://www.facebook.com/OdesaFilmWave/ 
 

Контактна особа:  Ващенко Анна 0674529352, (048)7889558  
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