Konkurss par piedzīvojumiem ar vectēvu
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Gaidot augustu, kad uz kinoekrāniem parādīsies pirmā Simtgades filma – režisora Vara Braslas jaunā ģimenes spēlfilma „Vectēvs,
kas bīstamāks par datoru” -, t/p “Alfa” sadarbībā ar filmas veidotājiem rīko konkursu “Vectēvs, kas labāks par datoru”, aicinot
ikvienu bērnu būt radošam un uzņemt interesantu videofilmiņu par vasaras piedzīvojumiem, šoreiz galvenajā lomā liekot vectēvu.

“Manā atmiņu spogulī ciemošanās pie vecvecākiem ir veldzējošas peldes karstās vasaras dienās, kopīgi makšķerēšanas rīti un
prieka pilnas dienas lauku saimniecībā. Bet tās siltākās sajūtas raisa vectētiņa māka caur garšīgiem un nepiespiestiem stāstiem un
bagātīgo humora izjūtu iemācīt mīlestību uz darbu un sajūtu par ikdienu kā svētkiem. Ja man toreiz būtu bijusi iespēja iemūžināt
šos mirkļus – kaut vai savus nedarbus un jautrās izjokošanas, kas tika izspēlētas, arī vectētiņa trāpīgos citātus –, man noteikti būtu
ar ko palepoties. Tāpēc ar prieku aicinu ikvienu skolēnu atraisīt savu iztēli, būt režisoram kopīgajos piedzīvojumos ar vectētiņu un
radīt savu videostāstu par vasaru,” saka t/p Alfa vadītāja Liene Apine.
Režisors Varis Brasla aicina jau no 18. augusta gan bērnus, gan vecākus pulcēties kinoteātros, lai noskatītos ģimenes spēlfilmu

Vectēvs, kas bīstamāks par datoru, ar ko tiks atklāta Nacionālā Kino centra programmaLatvijas filmas Latvijas simtgadei. Filma
stāsta par lielpilsētas puiku Oskaru, kuram vasara jāpavada mazpilsētiņā pie vectēva. Diemžēl vectēvam nepatīk nīkšana pie

datora, netīras krūzītes un meli, turklāt viņam ir arī daži principi. No kariņa līdz sadarbībai un pat draudzībai – kā tas iespējams?
„Vectēvs piesaista mazdēlu nevis ar to, ka ir labs meistars, sava amata pratējs, bet galvenokārt ar cilvēcisko godīgumu un stāju,”
skaidro režisors Varis Brasla.
Katrs, kurš vēlas plašākai sabiedrībai palepoties un atklāt to, cik viņa vectēvs ir atraktīvs, var nofilmēt savas vasaras gaitas kopā ar
vectēvu un sūtīt uz e-pastu konkursi@alfasparks.lv. Konkursā var piedalīties bērni līdz 18 gadu vecumam, dalībnieku pieteikumi –
līdz 3 minūtēm gari videorullīši – tiek gaidīti līdz 31. jūlijam. Profesionāla žūrija atlasīs desmit labākos videodarbus konkursa otrajai
kārtai, tie tiks publicēti filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Facebook lapā www.facebook.com/vectevsbistams, un tur
interneta balsojumā tiks izvēlēti trīs labākie darbi, kas saņems godalgas. Plašāka informācija par konkursa norisi un balvām
pieejama www.alfaparks.lv sadaļā “Notikumi” – ŠEIT.
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