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Pokazy teledysków, spotkanie z twórcami hip-hopu i gala
ze Skubasem – MPP gospodarzem 26. Yach Film Festiwal
Jedyny w Polsce i jeden z niewielu w Europie festiwali teledysków odbędzie się w tym roku w
Opolu. Już w najbliższy piątek (08.12) w Muzeum Polskiej Piosenki rozpocznie się 26. Yach Film
Festiwal. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie konkurs, w którym wybrany zostanie
najlepszy polski teledysk wyprodukowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W programie pokazy
teledysków, panel dyskusyjny z twórcami hip-hopu, gala wręczenia nagród, a także - adresowane
do dzieci - warsztaty.
Pokaz teledysków nominowanych do Yachów rozpocznie się w piątek (08.12) o godz. 18:00.
Oprócz nagrody głównej – Grand Prix – przyznane zostaną także wyróżnienia w kategoriach:
reżyseria, montaż, zdjęcia, scenariusz, plastyczna aranżacja przestrzeni, kreacja aktorska,
animacja oraz Drewniany Yach. W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu, swój ulubiony
teledysk wybiorą także mieszkańcy Opola.<br /> <br /> Po projekcjach, o 19:00 rozpocznie się
spotkanie z twórcami hip-hopu. Swoją obecność zapowiedzieli: Rahim
(Paktofonika/Pokahontaz/MaxFloRec), Stasiak (Alkopoligamia.com), Oskar Kozłowski (Sky
Piastowskie), Mateusz Natali (Popkiller.pl) i Kuba Stemplowski (Step Records). „Dźwięk czy obraz?
Teledysk jako kluczowe narzędzie promocji muzyki” – to temat, nad którym podyskutują. Tego
dnia będzie możliwość zwiedzania Muzeum Polskiej Piosenki aż do godz. 23:00. <br /> <br />
Gala wręczenia nagród 26.Yach Film Festiwal rozpocznie się w sobotę (09.12) o godz. 19:00.
Wydarzenie poprowadzi dziennikarz muzyczny Tomasz Żąda. Gościem specjalnym gali będzie
piosenkarz, gitarzysta i kompozytor - Skubas. W niedzielę (10.12) w samo południe odbędą się
warsztaty dla dzieci. <br /> <br /> Dlaczego po 25 latach festiwal z Gdańska przenosi się do
Opola? <a href="124,4094,rozmowa-z-janem-yachem-paszkiewiczem" target="_blank"
rel=""><span style="font-weight: bold;">Posłuchaj rozmowy z Janem "Yachem"
Paszkiewiczem</span></a>. <br /> <br /> Dodajmy, że 14 września na Rynku w Opolu odbyła
się Yachoteka (<span style="font-weight: bold;"><a
href="101,211645,tworca-kilkuset-teledyskow-w-opolu-zdjecia" target="_blank" rel="">zobacz
relację</a></span>)– swoiste preludium przed Yach Film Festiwal 2017, podczas którego
zaprezentowany został dorobek Festiwalu Polskich Wideoklipów na przestrzeni 25 lat oraz odbyło
się spotkanie z Yachem Paszkiewiczem, nazywanym „ojcem polskiego wideoklipu”. <br /> <br />
Gospodarzem 26. Yach Film Festiwal jest Muzeum Polskiej Piosenki. Radio Opole jest patronem
medialnym wydarzenia. <br /> <br /> <div id="icselection13" style="width: 1px; height: 0px;
padding-top: 1px; overflow: hidden;">Nagrodę polskich internautów zdobył klip <span
style="font-weight: bold;">Marka Piekarczyka </span>"Bracie mój nieznajomy" (2287 głosów),
natomiast tegoroczne Grand Prix klip <span style="font-weight: bold;">Taco Hemingwaya
</span>"Deszcz na betonie".<br /> <br /> Czytaj więcej na
http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-yach-film-festival-2016-poznalismy-zwyciezcow,nId,232
0376#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox</div> <div

id="icselection13" style="width: 1px; height: 0px; padding-top: 1px; overflow: hidden;">Nagrodę
polskich internautów zdobył klip <span style="font-weight: bold;">Marka Piekarczyka
</span>"Bracie mój nieznajomy" (2287 głosów), natomiast tegoroczne Grand Prix klip <span
style="font-weight: bold;">Taco Hemingwaya </span>"Deszcz na betonie".<br /> <br /> Czytaj
więcej na
http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-yach-film-festival-2016-poznalismy-zwyciezcow,nId,232
0376#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox</div> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;">Program 26. Yach Film
Festiwal</span>:</div> <div align="center"><span style="font-weight: bold;"></span><span
style="font-weight: bold;"><br /> </span></div> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;"><img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right;
margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/221008/2017-12-04_1512414650.jpg" alt="Pokazy
teledysków, spotkanie z twórcami hip-hopu i gala ze Skubasem – MPP gospodarzem 26. Yach Film
Festiwal" title="Pokazy teledysków, spotkanie z twórcami hip-hopu i gala ze Skubasem – MPP
gospodarzem 26. Yach Film Festiwal" />Piątek 8 grudnia </span><br /> <span
style="font-weight: bold;"> </span> </div> <div align="center"><span style="font-weight:
bold;"></span><br /> </div><span style="font-weight: bold;">18:00</span> Pokaz
teledysków nominowanych do Yachów oraz głosowanie publiczności <br /> <span
style="font-weight: bold;">19:00</span> Panel dyskusyjny z twórcami hip-hopu: „Dźwięk czy
obraz? Teledysk jako kluczowe narzędzie promocji muzyki"<br /> <span style="font-weight:
bold;">18:00-23:00</span> Nocne zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki <br /> <br /> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;">Sobota 9 grudnia <br /> </span></div> <div
align="center"><span style="font-weight: bold;"></span><br /> </div><span
style="font-weight: bold;">19:00</span> Gala wręczenia nagród 26.Yach Film Festiwal.
Prowadzenie Tomasz Żąda. Gość specjalny Skubas <br /> <br /> <div align="center"><span
style="font-weight: bold;">Niedziela 10 grudnia </span><br /> </div><span
style="font-weight: bold;">12:00</span> Warsztaty dla dzieci <br /> <br /> <br /> <br /> <br
/> Przypomnijmy, że w zeszłym roku nagrodę polskich internautów zdobył klip Marka Piekarczyka
"Bracie mój nieznajomy", natomiast Grand Prix - klip Taco Hemingwaya "Deszcz na betonie"
(obejrzyj poniżej). <br /> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/PCQs3vSJ6xA"
gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen="" width="854" height="480"
frameborder="0"></iframe>

