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Mozizz a természetért!
Több mint 30 ország csaknem 150 természetvédelmi témájú kisfilmje, egész estés
többszörösen díjazott környezetvédelmi szuperprodukciók izgalmas képsorai, tartalmas
beszélgetések és ismeretterjesztő játékok várják idén is a Green-Go Filmfesztivál és
Családi Nap közönségét október 12-én Budapesten, a Central Passage-ban található
Gödör Klubban.
Immár harmadik éve kerül megrendezésre a Green-Go Filmfesztivál és Családi Nap
Budapesten. A rendezők célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét az egészséges ivóvíz
fontosságára, a hulladék okozta problémákra és a biológiai sokféleség rohamos csökkenésére,
ugyanakkor szemléletformáló, környezettudatos életre ösztönző programokat kínáljanak.
A fesztivált Dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár, a Budapesti Víz Világtalálkozó felelős
szervezője és a Green-Go védnöke nyitja meg. A környezeti-természeti kérdésekkel a nap
folyamán számos fórum foglalkozik. Az érdeklődőknek lehetősége lesz megtekinteni a
fesztivált megelőző nemzetközi versenyre beérkezett legkiválóbb rövidfilmeket, de az egész
estés filmek kedvelői sem maradnak program nélkül.
A Trashed című filmben az Oscar-díjas Jeremy Irons szembesíti a nézőket azzal, milyen
visszásságokat eredményez a fogyasztói társadalom. Ijesztő képsorokat láthatunk a háztartási
és vegyi hulladékokról, az óceán partján végtelen halálos szőnyegként kiterített tetemek
kupacairól (forrás: Greenfo).
A Méhek Világa című film ezeknek a parányi rovaroknak a mindennapi életét tárja a néző elé
és megmutatja, hogyan sodorja az ember veszélybe ezeket a szorgos állatokat. Megtudhatjuk,
milyen kulcsfontosságú szerep jut nekik a természet kényes egyensúlyában és azt is, hogy
számos ország a megmentésük helyett már most arra készül, hogyan oldják meg a beporzást a
méhek nélküli világban.
Végül Török Zoltán Vad Magyarország - A vizek birodalma című egész estés mozifilmje
látható, mely lélegzetelállító felvételeivel egzotikus tájként tárja elénk a magyar vidéket. Akit
érdekel hazánk még mindig meglepően gazdag élővilága és értékes vizei, annak kötelező
megnéznie a filmet.
A filmek mellett számos szakmai esemény és beszélgetés is várja az érdeklődőket.
Természetesen egy családi nap nem múlhat el játékos és érdekfeszítő programok nélkül. A
Fesztivál alkalmából természetvédő és a fenntarthatóság területén tevékenykedő civil
szervezetek kínálnak több tucat foglalkozást kicsiknek és nagyoknak. Lesz állat-totó,
kézműves foglalkozás, de kvízek, fejtörők és társasjátékok színes választéka is várja az

érdeklődőket. A programokon résztvevőknek így egyrészt lehetőségük lesz megtudni a
környezet aktuális kihívásainak valódi okait, másrészt azt is megtanulhatják, hogyan lehet
felelősségteljes, és környezettudatos életet élni. A legjobbak pedig sorsoláson is részt
vehetnek: Fair Trade élelmiszerek, családi gyógyfürdő belépők, újrahasznosított anyagokból
készült kézműves termékek, Gödör Klub belépők és sok más hasznos és ötletes ajándék
nyerhető a rendezvényen.
A fenntartható design szerelmesei sem fognak csalódni az október 12-i programban, erről
Budapest első, alulról szerveződő design vására a DiP Design Passage
(www.facebook.com/DIPdesignpassage)
és
a
Gardrób
Közösségi
ruhavásár
(www.facebook.com/GardrobKozossegiVasar) gondoskodik, melyekre 11 órától kerül sor a
Central Passage-ban! Mindhárom rendezvényt a fenntartható és természetvédelmi
kezdeményezéseket kiemelten támogató Gödör Klub biztosítja!
Egy nap a környezettudatos szemléletért – így is jellemezhetnénk a Green-Go Filmfesztivált
és Családi Napot, a 2013-as Green-Go záróeseményét. Zöldüljünk együtt a belváros szívében,
töltsünk el együtt egy tartalmas napot a jövőért!
A fesztivál kiemelt támogatói és partnerei:
Gödör Klub - http://www.godorklub.hu/
Budapesti Víz Világtalálkozó – http://www.budapestwatersummit.hu
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. – www.budapestgyogyfurdoi.hu
Cyberlink – www.cyberlink.com
Európai Bizottság – www.ec.europa.eu
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség – www.szelektivinfo.hu
További információ: http://greengofest.eu/hu/festival
Facebook: https://www.facebook.com/events/669861093023980/
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