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„Na jedną noc”, reż.  Malwina Sworczuk, 2020, czas: 30'
Piotruś skończył już trzydzieści lat, jednak wciąż unika dorosłości i wszystkiego, co się z nią kojarzy.  Życie 
wypełnia imprezami i jednonocnymi romansami, o ilość których konkuruje z najlepszym przyjacielem, 
Krzyśkiem. Piotrusiowi wydaje się, że ma pod kontrolą nawet czas. Na dziewczyny ma sprawdzoną strategię: 
żadna nie zostaje do rana.  Aż do pewnej nocy, podczas której podrywa Wandę. Wtedy wszystko wysuwa mu 
się spod kontroli. I Wanda. I czas.

„Marcel”, reż. Marcin Mikulski, 2019, czas: 26'
Marcel uwielbia swoje życie, bo nikt go nie zauważa: kanar w autobusie, szef w biurze, zakochani w windzie… 
Niestety jego idealny świat wywróci się do góry nogami pewnego letniego, pochmurnego dnia. I będzie już 
tylko gorzej.

„Ondyna”, reż. Tomasz Śliwiński, 2019, czas: 40'
Ondyna była nimfą wodną, która zakochała się w śmiertelniku. Z powodu jego niewierności, musiała rzucić 
na niego klątwę, że będzie oddychał tak długo, jak będzie o tym pamiętał. Gdy śmiertelnik zapadł w sen, 
zapomniał o oddechu i zmarł. Istnieje też rzadka, nieuleczalna choroba, zwana Klątwą Ondyny.

„Festyn”, reż. Grzegorz Krawiec, 2019, czas: 20'
Środek lata. Upał. Wypełniony pasażerami pociąg jedzie nad morze. Nagle zatrzymuje się pośrodku niczego. 
Dziewczyna wpadła pod lokomotywę. Czekający na policję podróżni wychodzą z wagonów. Wyposażeni w 
ręczniki plażowe i koce rozkładają się na polance. Pojawia się piwo, kiełbasa i grill, są kremy do opalania i 
domysły na temat możliwych przyczyn samobójczej śmierci nastolatki. Ludzie bardziej przejmują się nara-
stającym opóźnieniem pociągu niż leżącym obok trupem czy prawdziwą przyczyną wypadku.

Organizator Sfinansowano ze środków:
”Fundacji PZU”

KALNO: BOISKO25 WRZEŚNIA (SOBOTA) 19.45 

www.inicjatywab.pl/dpovedycja12/#boisko

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu
zaistnienia okoliczności siły wyższej. Wydarzenie organizowane jest zgodnie z obowiązującymi normami sanitarno-epidemiologicznymi.
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