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Foto: Art Film Fest

Informačný servis

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných svetových i
domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v predpredaji
festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Foto: Art Film Fest

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Zdieľať

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných svetových i
domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v predpredaji
festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu. Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky
verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko
ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na
svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by
mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy
miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení. V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov –
okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov, seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni
podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu. Viac
informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff . Organizátor: ART FILM FEST s.r.o. Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM
FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o. Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Festival finančne podporil:
Audiovizuálny fond Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita Hlavní
reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE; Oficiálne autá:
autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin; Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev,
Edisonline; Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA; Hlavní mediálni partneri:
TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV; Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes,
Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia, HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra,
ONline Bardejov; Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD,
DELTA OnLine, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING Informačný servis
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Odborníci hľadajú spôsoby, ako zvýšiť ochranu obyvateľov pred nákazou infekčným ochorením Covid-19.

Počet úmrtí zapríčinených ochorením Covid-19 na Slovensku stúpol na viac 12 300, ďalších 2 500 úmrtí je evidovaných s covidom.
Štatistický úrad na základe údajov označil toto nákazlivé ochorenie za najčastejšiu príčinu úmrtí v prvom štvrťroku 2021.

Covid-19 ako najčastejšia príčina úmrtí predbehol aj choroby obehového systému či nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším
príčinám úmrtí na Slovensku.

Odborníci hľadajú spôsoby, ako zvýšiť ochranu obyvateľov pred nákazou týmto infekčným ochorením. „Očkovanie je najspoľahlivejší
spôsob, ako sa občania Slovenska môžu chrániť pred ochorením Covid-19. Chránia ním nielen seba, ale aj osoby vo svojom okolí tým,
že ich nenakazia. Očkovanie tiež veľmi účinne chráni pred ťažkým priebehom ochorenia a pred úmrtím na Covid-19,“ konštatuje
Konzílium odborníkov.

Sedem odporúčaní

Experti zdôrazňujú, že v záujme chrániť zdravie, zabrániť tretej vlne a opätovnému zaťaženiu zdravotníkov a zdravotníckych zariadení je
dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa Konzílium odborníkov odporúča nasledujúcich sedem
krokov.

Očkovanie ponúknuť do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých. Lekár je najčastejší a najdôveryhodnejší zdroj informácií o
očkovaní. Ak očkovanie odporučí a vykoná ošetrujúci lekár, tak sa občan s najväčšou pravdepodobnosťou zaočkovať dá.

Prísť s vakcínami za občanmi do obcí. V spolupráci so starostami a všeobecnými lekármi organizovať očkovacie dni pre tých, ktorí majú
problém prísť na očkovanie do očkovacieho centra.

Pripraviť a robiť kampaň na regionálnej úrovni, zameranú na lokálne špecifiká, aj v jazyku menšín. Využiť pri tom miestne autority,
webové stránky miest a obcí, sociálne siete, miestne rozhlasy. Informovať nielen o výhodách očkovania, ale aj odpovedať na často
kladené otázky týkajúce sa obavy z nežiaducich účinkov, vyvracať klamlivé informácie odporcov očkovania.

Umožniť objednávanie sa na termín, ktorý vyhovuje očkovanému a umožniť objednávanie viacerých osôb na jeden termín. Podporí sa tak
organizované hromadné očkovanie osôb z jednej obce, alebo z jednej firmy.

Podporovať zamestnávateľov v očkovaní zamestnancov, ktorí po zaočkovaní nebudú pre ochorenie Covid-19 chýbať v práci. Prísť s
vakcínami do firiem, alebo zvážať zamestnancov do očkovacích centier.

Očkovať aj zamestnancov našich firiem, ktorí sú cudzí štátni príslušníci. Zabráni sa tak dovlečeniu nákazy týmito pracovníkmi po
dovolenke v ich vlasti.

Pripraviť očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast, aby bolo možné očkovať deti staršie ako 12 rokov. Budú tak
chránení pred nástupom do školy v septembri, deti totiž hrajú významnú úlohu pri šírení vírusu.

Členovia konzília odborníkov

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - epidemiológ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - epidemiológ, Jesseniova lekárska fakulta UK, hlavný odborník MZ SR

pre epidemiológiu

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. - infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti

infektológov

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH - epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU,
prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Alena Koščálová, MSc. - infektológ, Klinika infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty UK

MUDr. Elena Prokopová - pediater, hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti
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a dorast

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného
hygienika SR pre epidemiológiu

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO

Autor: mt, mt

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov  
  2. 6. 2021, 17:52, Zdroj: sportdnes.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 670 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 123,98 Eur 

v kategórii: Slovensko Včera, 16:28 0

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Správy 2.6.2021 Sita Poslať

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: FinReport.sk
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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2. júna 2021

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku zrejme nenájdete človeka, ktorý by o pláne obnovy vedel viac ako predseda vlády SR Eduard
Heger. Zo svojej nie...

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: adminAktualizovane
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie , ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt , pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Viac k témam: Art Film Fest , Art Film Fest Košice , cinepass , festival

Zdroj: Webnoviny.sk – 28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov © SITA Všetky práva vyhradené.
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Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti, môžu
súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári pre medicínske a pomáhajúce
profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch
(NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

NKS v spolupráci s partnermi druhýkrát zorganizovalo odborný seminár pre lekárov, psychológov a ľudí z ďalších pomáhajúcich profesií.
Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti . Seminár nadväzoval na medzinárodnú konferenciu ešte zo septembra 2019. „Pandémia
koronavírusu sa dotkla aj nás. Vlani sme tento seminár zorganizovať nemohli, tento rok sme zvolili online formu,“ uviedla riaditeľka NKS
Mária Vargová.

Na seminári s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z rôznych odvetví medicíny, psychológovia, psychiatri,
sociálni pracovníci, policajti a pod. „Naším cieľom je zapojiť čo najviac lekárov do multidisciplinárnej spolupráce, keďže ich účasť v
tímoch, ktoré spolupracujú na prípadoch týraných detí, je veľmi dôležitá. Snažíme sa preto prinášať aj pre nich atraktívnu tému a takto ich
motivovať k spolupráci,“ priblížila angažovanie strediska jeho riaditeľka.

V úvode seminára vystúpila psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka MUDr. Natália Kaščáková, PhD., ktorá vo svojej prednáške
priblížila negatívne dopady traumy z detstva na zdravie v dospelosti: „Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie
so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním, ktoré vedie k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti.“ O
prejavoch traumy u detí a možnosti terapií hovorili psychologičky a psychoterapeutky Mgr. Jana Ashford a Mgr. Hanka Vojtová.

V rámci panelovej diskusie účastníci otvorili stále aktuálnu tému neprimeraných reakcií okolia na obete domáceho a sexuálneho násilia. Z
praxe vyplýva, že častokrát dochádza k ignorovaniu zverejnených informácií a dospelí sa snažia deti umlčať. „ Preto musíme hovoriť
nielen o násilí, ale aj o jeho dôsledkoch, medzi ktoré trauma určite patrí, a vytvárať priestor pre prácu s traumatizovanými ľuďmi,“
vysvetlila Mária Vargová, riaditeľka NKS.

Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti násiliu páchanom na deťoch je vytvárať pre ne také prostredie, v ktorom budú nielen
pociťovať dostatok bezpečia a podpory, ale budú aj schopné hovoriť, ak sa stali obeťou nejakej formy násilia. „Prostredie nevytvára iba
rodina a najbližší, ale každý, kto vstupuje do života dieťaťa. A práve preto sa takýmito podujatiami, vzdelávaním a vzájomnou výmenou
skúseností snažíme nabádať zainteresované subjekty k spolupráci. Seminárom sme zdôraznili nielen potrebu identifikácie a pomoci
dieťaťu v čo najskoršom veku, ale ponúkli sme účastníkom aj možnosti realizácie pomoci traumy v dospelom veku. Vzhľadom na veľký
záujem o tieto témy plánujeme takéto odborné semináre aj do budúcnosti,“ uzavrela riaditeľka strediska Mária Vargová.

Na príprave odborného seminára, ktorý sa konal v utorok 25. mája 2021, sa podieľali: Národné koordinačné stredisko pre riešenie
problematiky násilia na deťoch pri MPSVR SR, Liga za duševné zdravie, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Pro mente sana, Slovenská
psychiatrická spoločnosť, Univerzita Palackého v Olomouci, Edisonline.

Prednášky:

MUDr. Natália Kaščáková, PhD.: Traumatizácia v detstve negatívne ovplyvňuje zdravie v dospelosti

Psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Pôsobí v súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Bratislave a v Inštitúte
sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách zameraných na
skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy
Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.

Anotácia: Traumatizácia v detstve môže narušením vývoja kľúčových neuronálnych štruktúr zásadne meniť reaktivitu na stresové
podnety v zmysle zvýšenej vulnerability. Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a
somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním vedúcim k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti. V našom príspevku uvádzame
výskyt retrospektívne udávanej traumatizácie u reprezentatívnej vzorky dospelých obyvateľov Slovenska (výskum realizovaný v apríli
2019, N = 1018, priemerný vek 46,24 rokov, 48,7% mužov). Poukazujeme na súvislosti včasnej traumatizácie so vzťahovým štýlom
správania a so sledovanými zdravotnými ťažkosťami (napr. hypertenzia, obezita, migréna a bolesti hlavy, bolesti chrbta, bolesti v malej
panve u žien, astma, kožné ochorenia, alergie, problematické pitie alkoholu, úzkosti, depresie) v dospelosti. Rozsah problematiky
traumatizácie v bežnej populácii je výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi.

Mgr. Jana Ashford: Prejavy traumy u detí a možnosti terapie

Pracuje v ALMA Centre v Bratislave. Je psychologička, psychoterapeutka, pracuje terapeuticky s deťmi, dospelými a rodinami, je členkou
Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, je supervízorka pre detských EMDR terapeutov na Slovensku a v Čechách.
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Anotácia: Príspevok sa venuje tomu, ako vplýva trauma na deti, ako je možné rozpoznať dôsledky traumy a ako je možné terapeuticky
pracovať s traumatizovanými deťmi. Čo považujeme za traumu? Od čoho závisí to, ako sa dieťa s traumou vyrovná? Aké prejavy
môžeme pozorovať u traumatizovaného dieťaťa doma či v škole? Ako sa prejavuje disociácia u detí? Ako je možné terapeuticky pomôcť
traumatizovaným deťom? Odpovede na tieto otázky skúsime osvetliť aj na kazuistickom príklade.

Mgr. Hanka Vojtová

Je klinická psychologička a psychoterapeutka, pôsobí ako trénerka pre Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, pracuje v
Trenčíne.

Anotácia: Prednáška prinesie poznatky o dôsledkoch, ktoré sa prejavujú u dospelých komplexne traumatizovaných v detstve. Komplexná
traumatizácia detí - týranie, zanedbávanie, zneužívanie, vyrastanie v dysfunkčnej rodine - má zásadný vplyv na vývin nervovej sústavy a
tým na psychické, fyzické i sociálne fungovanie jedinca nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Dospelí trpia najrôznejšími psychickými
ťažkosťami, prednáška sa zameriava najmä na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu.

Hostia panelovej diskusie:

Mgr. Jana Ashford - psychologička, psychoterapeutka pracuje v ALMA Centre v Bratislave, ktoré pomocou psychologického poradenstva
alebo psychoterapie pomáha deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia.

Doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. - je docentkou v odbore sociálna psychológia a pôsobí na Ústave psychológie zdravia a
metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Toto pracovisko sa zameriava na zraniteľné
skupiny populácie a pani docentka osobne vedie výskum Care4Youth venujúci sa duševnému zdraviu dospievajúcich a mapovaniu
systému starostlivosti o dospievajúcich s duševnými problémami.

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - psychiater a psychoterapeut, od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na
viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých
odborných publikácií a desiatok odborných štúdií.

Menu

Autor: MPSVR SR
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2.6.2021 – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných
svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v
predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Marek Blšák
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Peter Gašparík
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2. 6. 2021, 17:36

0Zdieľať na Facebook

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie , ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt , pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Viac k témam: Art Film Fest , Art Film Fest Košice , cinepass , festival

Zdroj: Webnoviny.sk – 28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov © SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: spravodajstvo
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných
svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v
predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu. Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky
verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko
ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na
svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by
mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy
miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení. V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov –
okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov, seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni
podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu. Viac
informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff . Organizátor: ART FILM FEST s.r.o. Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM
FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o. Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Festival finančne podporil:
Audiovizuálny fond Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita Hlavní
reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE; Oficiálne autá:
autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin; Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev,
Edisonline; Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA; Hlavní mediálni partneri:
TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV; Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes,
Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia, HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra,
ONline Bardejov; Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD,
DELTA OnLine, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING Informačný servis
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Správy

Foto: Art Film Fest

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Slovensko , Správy

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Peter Gašparík
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Autor: Peter Gašparík
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Foto: Art Film Fest

Informačný servis

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných svetových i
domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v predpredaji
festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Foto: Art Film Fest

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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by Spisiakoviny

2. júna 2021

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Zdieľať

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Google +

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Webnoviny || Webnoviny
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Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných svetových i
domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v predpredaji
festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu. Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky
verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko
ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na
svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by
mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy
miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení. V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov –
okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov, seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni
podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu. Viac
informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff . Organizátor: ART FILM FEST s.r.o. Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM
FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o. Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Festival finančne podporil:
Audiovizuálny fond Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita Hlavní
reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE; Oficiálne autá:
autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin; Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev,
Edisonline; Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA; Hlavní mediálni partneri:
TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV; Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes,
Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia, HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra,
ONline Bardejov; Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD,
DELTA OnLine, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING Informačný servis
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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Odporúčania odborníkov, ako sa vyhnúť ďalšej vlne s množstvom obetí: Očkovať najprv deti alebo cudzincov?  
  2. 6. 2021, 8:38, Zdroj: mediweb.hnonline.sk , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: mt, mt, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy

UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ, Pavol Jarčuška (univerzita pavla jozefa šafarika OR UPJŠ), Lekárska Fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 747 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 169,32 Eur 

Odborníci hľadajú spôsoby, ako zvýšiť ochranu obyvateľov pred nákazou infekčným ochorením Covid-19.

Počet úmrtí zapríčinených ochorením Covid-19 na Slovensku stúpol na viac 12 300, ďalších 2 500 úmrtí je evidovaných s covidom.
Štatistický úrad na základe údajov označil toto nákazlivé ochorenie za najčastejšiu príčinu úmrtí v prvom štvrťroku 2021.

Covid-19 ako najčastejšia príčina úmrtí predbehol aj choroby obehového systému či nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším
príčinám úmrtí na Slovensku.

Odborníci hľadajú spôsoby, ako zvýšiť ochranu obyvateľov pred nákazou týmto infekčným ochorením. „Očkovanie je najspoľahlivejší
spôsob, ako sa občania Slovenska môžu chrániť pred ochorením Covid-19. Chránia ním nielen seba, ale aj osoby vo svojom okolí tým,
že ich nenakazia. Očkovanie tiež veľmi účinne chráni pred ťažkým priebehom ochorenia a pred úmrtím na Covid-19,“ konštatuje
Konzílium odborníkov.

Sedem odporúčaní

Experti zdôrazňujú, že v záujme chrániť zdravie, zabrániť tretej vlne a opätovnému zaťaženiu zdravotníkov a zdravotníckych zariadení je
dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa Konzílium odborníkov odporúča nasledujúcich sedem
krokov.

Očkovanie ponúknuť do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých. Lekár je najčastejší a najdôveryhodnejší zdroj informácií o
očkovaní. Ak očkovanie odporučí a vykoná ošetrujúci lekár, tak sa občan s najväčšou pravdepodobnosťou zaočkovať dá.

Prísť s vakcínami za občanmi do obcí. V spolupráci so starostami a všeobecnými lekármi organizovať očkovacie dni pre tých, ktorí majú
problém prísť na očkovanie do očkovacieho centra.

Pripraviť a robiť kampaň na regionálnej úrovni, zameranú na lokálne špecifiká, aj v jazyku menšín. Využiť pri tom miestne autority,
webové stránky miest a obcí, sociálne siete, miestne rozhlasy. Informovať nielen o výhodách očkovania, ale aj odpovedať na často
kladené otázky týkajúce sa obavy z nežiaducich účinkov, vyvracať klamlivé informácie odporcov očkovania.

Umožniť objednávanie sa na termín, ktorý vyhovuje očkovanému a umožniť objednávanie viacerých osôb na jeden termín. Podporí sa tak
organizované hromadné očkovanie osôb z jednej obce, alebo z jednej firmy.

Podporovať zamestnávateľov v očkovaní zamestnancov, ktorí po zaočkovaní nebudú pre ochorenie Covid-19 chýbať v práci. Prísť s
vakcínami do firiem, alebo zvážať zamestnancov do očkovacích centier.

Očkovať aj zamestnancov našich firiem, ktorí sú cudzí štátni príslušníci. Zabráni sa tak dovlečeniu nákazy týmito pracovníkmi po
dovolenke v ich vlasti.

Pripraviť očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast, aby bolo možné očkovať deti staršie ako 12 rokov. Budú tak
chránení pred nástupom do školy v septembri, deti totiž hrajú významnú úlohu pri šírení vírusu.

Členovia konzília odborníkov

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - epidemiológ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - epidemiológ, Jesseniova lekárska fakulta UK, hlavný odborník MZ SR

pre epidemiológiu

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. - infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti

infektológov

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH - epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU,
prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Alena Koščálová, MSc. - infektológ, Klinika infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty UK

MUDr. Elena Prokopová - pediater, hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti
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a dorast

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného
hygienika SR pre epidemiológiu

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO

Autor: mt, mt
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v kategórii: Slovensko Včera, 16:28 0

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Správy 2.6.2021 Sita Poslať

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: FinReport.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/312525864/0496ba982b5e84460780?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUyODkwNDAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEyNTI1ODY0LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.ndJTZkkyxvG_H-cSGKR7nyywK4GVpEASbMs_cReQNhI
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/28-rocnik-art-film-festu-spustil-predpredaj-cinepassov/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 49

28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov  
  2. 6. 2021, 15:35, Zdroj: euronovinky.eu , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 529 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 109,55 Eur 

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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2. júna 2021

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku zrejme nenájdete človeka, ktorý by o pláne obnovy vedel viac ako predseda vlády SR Eduard
Heger. Zo svojej nie...

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie , ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt , pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Viac k témam: Art Film Fest , Art Film Fest Košice , cinepass , festival

Zdroj: Webnoviny.sk – 28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov © SITA Všetky práva vyhradené.
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Publikované dňa 2. júna 2021. Autor: Marek Blšák Kategória: Slovensko , Správy // 0 komentárov

2.6.2021 – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných
svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v
predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Peter Gašparík
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0Zdieľať na Facebook

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie , ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt , pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Viac k témam: Art Film Fest , Art Film Fest Košice , cinepass , festival

Zdroj: Webnoviny.sk – 28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov © SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: spravodajstvo
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: SITA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/312522223/41b9b22990896b6f6254?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUyODkwNDAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEyNTIyMjIzLCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.TXEdtySdSDG63PWxmnuQvUXfqOH69ZhrDm_CizIl3R4
https://www.tvojtrebisov.sk/28-rocnik-art-film-festu-spustil-predpredaj-cinepassov/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 57

28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov  
  2. 6. 2021, 17:35, Zdroj: prservis.sk , Autor: Peter Gašparík, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Filozofická Fakulta

UPJŠ
Užívateľov za deň: 73 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 42,01 Eur 

2.6.2021 – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný kvalitných
svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia zakúpiť v
predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING

Informačný servis

Autor: Peter Gašparík

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/312521935/81473fb68cce81c4fc65?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUyODkwNDAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEyNTIxOTM1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.ybFu4qTMazV5BX2OATLfKIL8TiWNngSlEOyRUPqlgJA
https://www.prservis.sk/28-rocnik-art-film-festu-spustil-predpredaj-cinepassov/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 58

28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov  
  2. 6. 2021, 16:59, Zdroj: slovak.press , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 26 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 32,66 Eur 

Publikoval

WhatsApp

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Webnoviny Včera o 16:28 15

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu. Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky
verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko
ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na
svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by
mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy
miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení. V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov –
okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov, seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni
podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu. Viac
informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff . Organizátor: ART FILM FEST s.r.o. Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM
FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o. Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Festival finančne podporil:
Audiovizuálny fond Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita Hlavní
reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE; Oficiálne autá:
autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin; Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev,
Edisonline; Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA; Hlavní mediálni partneri:
TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV; Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes,
Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia, HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra,
ONline Bardejov; Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD,
DELTA OnLine, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING Informačný servis
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Správy

Foto: Art Film Fest

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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Slovensko , Správy

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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WhatsApp

2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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2.6.2021 (Webnoviny.sk) – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúkne aj v programe svojho 28. ročníka nabitý program, plný
kvalitných svetových i domácich filmov. Uskutoční sa v dňoch 23. – 27. júna 2021 v Košiciach, už teraz si však môžu filmoví fanúšikovia
zakúpiť v predpredaji festivalový cinepass za zvýhodnenú cenu.

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by
návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť
rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže
počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto
sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných
opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov,
seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov
filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli
www.cinepass.sk/aff .

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond

Festival je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita

Hlavní reklamní partneri: Východoslovenská energetika, dodávateľ Zelenej energie; DEMI šport plus, CODES CREATIVE;

Oficiálne autá: autoVALAS; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, SLOVNAFT, Promiseo, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, Edisonline;

Oficiálni dodávatelia: BARZZUZ, Kaviareň Slávia, NOV, ZEBRA, Romerquelle, DOMOS SLOVAKIA;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Zoznam TV;

Mediálni partneri: Film Europe, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Forbes, Slovenka, webnoviny.sk, Kamdomesta, Bigmedia,
HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, Noizz, Diva.sk, MOJAkultúra, ONline Bardejov;

Partneri: Magna PT, CPK Slovakia, Taper, Casablanca Cafe, Autocont, TeleDom, KPK Reklama, TelekomCLOUD, DELTA OnLine,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Filozofická fakulta UPJŠ, MIHYRING
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