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ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА 
BANSKOFILMFESTKIDS’ 2014  
 
Детски конкурс за рисунка “Защо обичам планината?”.  
25 ноември, сряда 
13.00 – откриване на изложбата рисунки от детския конкурс “Защо обичам 
планината?” в  Центъра на изкуствата (Дома на изкуствата и поезията)  
 
 
Прожекции на филми за деца и младежи 
Читалище “Н. Й. Вапцаров” 
25 ноември, вторник, Тържествената зала – 11.00-12.15 часа,   
26 ноември, сряда, Тържествената зала – 10.30-12.00 часа,  
28  ноември, петък, Тържествена зала – 10.30-12.00 часа. 
 
25 ноември, вторник 
Голямата зала  
16:00-17:00 – презентация и уъркшоп “Живот на природоизследовател” (за деца над 
8 г., от III до V клас) с автори Ния Тошкова (биолог в Център за изследване на 
прилепите) и Виолета Желязкова (молекулярен биолог) от Националния 
природонаучен музей към Българската академия на науките, по случай неговата 125-
годишнина. Участниците ще  научат интересни факти за изучаваните животни и 
сами ще влязат в ролята на изследователи  по време на импровизирана полева 
експедиция.  
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26 ноември, сряда 
Голямата зала  
16.30-17.30 – продължение на уъркшоп “Живот на природоизследовател” с 
рисуване и изработване на модели. 
 
27 ноември, четвъртък 
Голяма зала  
13.00 – 14.00 – среща с официалните гости на Банскофилмфест’ 2014 Ричард Паркс 
(Великобритания) и Хуан Менендес Гранадос (Испания), с превод от английски и 
испански. Те ще представят себе си и опита си на световни пътешественици. 
Ричард Паркс е автор на проекта “737 Challenge”, с който постига световен 
рекорд, изкачвайки за 6 месеца и 11 дни най-високите върхове на всички континенти 
и стигайки до Северния и Южния полюс. Хуан Гранадос е първият човек стигнал с 
колело до Южният полюс.  
 
29 ноември, събота 
Голяма зала 
18.15-19.15 – връчване на награди, в това число и от конкурса за детска рисунка 
“Защо обичам планината? ”.  
 
ИЗЛОЖБИ/EXHIBITIONS 
 
 В читалище “Никола Йонков Вапцаров”/Culture center “Nikola Vapcarov”  -  
откриване в 12.30 часа на 25 ноември 2014 г.:  

-‐ “Лицата на планината“, автор Мая Къркаличева,  

-‐ “Цветовете на Аляска”, Румен Радев, Йоана Матеева, Дойчин Боянов,   

-‐  “Антарктида”, Неделчо Хазърбасанов, Румен Василев, 

-‐ “125 г. Национален природонаучен музей”,  

-‐ “85 г. на организираната спелеология в България”, Алексей Жалов,  

-‐  “Пирин и Банско през обектива на Любомир Донов” 

-‐ “Мечта отвъд долините – 30 г. от първата българска експедиция на 
Еверест”, Румен Воденичаров, Иван Мутафов и Мирослав Маладжиков, 

-‐ „Фотоси за пътешественика Стойчо Стойчев“, автор Николай Йотов 
 
В Посетителския информационен център/Visitor Information Center  

-‐ “Кавказ’ 2014”, Тако Младенов, Янко Дойчинов, 

-‐  “JUST FOR FUN”, компютърни графики на Лешек Хенсел.   
 
В Центъра на изкуствата (Дома на изкуствата и поезията)/Art Center  

-‐ “Защо обичам планината?“, рисунки на деца от училищата в Банско,  

-‐ “Незабравими моменти от нашите пътешествия”, фотографии на ученици от 
техникума по селско стопанство и туризъм в Банско.  

  
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА/ADDITIONAL  PROGRAM  
 
Място: На катерачния полигон в местността Пещерите над Банско – при   хубаво 
време, на изкуствената катерачна стена на хотел “Стената” в село Баня – при 
лошо време: 
- уъркшоп “Dry tooling и микстово катерене, новости в техниката и екипировката 
за катерене и алпинизъм”, водещи - доц. Михаил Михайлов и Тихомир Димитров 
 
Панел “Survival”: 
 
27 ноември 2014 г., четвъртък, Тържествената зала: 

-‐ 14.00-14.27 – прожекция на филма “Планинарство през лятото – 
осигуряване” (Полша, 2013, Ян Кшищоф, Йежи Порембски, 27’/ “Letnia turystyka 
górska - asekuracja turystyczna”, Polska, 2013, Jan Krzysztof, Jerzy Porębski 27’) - 
Татранската доброволна спасителна служба предлага поредния си филм (след 
“Бури”, “Ски” и “Лавини”). Той е чудесен учебник за хората, които мечтаят за 
преодоляването на трудни маршрути в планината. Филмът разказва за 
всички опасности, които могат да бъдат срещнати по пътя.  

 
29 ноември 2014 г., събота, Голямата зала: 
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-‐ 11.00-12.00 – презентация на отряда на Планинската спасителна служба в 
Банско на тема “Лавини и други опасности в зимен Пирин”,  

-‐ 15.00-16.00 – презентация на д-р Карл Габл, директор на Австрийската 
метеорологична служба “Прогнози за времето във високите планини”, 

 
30 ноември, неделя, Голямата зала: 

-‐ 10.30-11.15 – “Начини за помощ на пострадали при лавинни инциденти”, д-р 
Славян Стоилов. 

 
Филмова програма/Film Program 
Програма на презентациите/Presentation Program 
 
25 ноември, вторник/25 Nov Tuesday 
Тържествената зала/Turzestvena Hall 
 
11.00-11.07 – “Ловецът” (Австралия, 2012, Мариека Уолш, 7’/ “The hunter”, 
Australia, 2012, Marieka Walsh , 7’) 
Самотен ловец предприема търсене на изчезнало момче в покритите с дълбок сняг 
планини. По пътя той е принуден да взима решения, които завинаги ще променят 
отношението му към дивата природа, от която винаги се е страхувал.  
11.07-11.15 – “Виджиа” (Швейцария, 2013, Марсел Барели, 8’/ “Vigia” (Switzerland. 
2013, Marcel Barelli, 8’) 
 “Дядо ми разказва една измислена от него история и иска да я направя на филм. 
Заради замърсяване, пестициди и други токсини, една пчела решава да напусне 
кошера си в търсене на по-удобно място за живот” – така Марсел Барели обяснява 
мотивите за създаването на този филм. 
11.15-12.15 – “Лхамо – дете на Хималаите” (Франция, 2013, Ан и Ерик Лапие, 60’/ 
“Lhamo l’enfant de l’Himalaya”, France, 2013, Anne et Erik Lapied, 60’)  
“Казвам се Лхамо и съм родена в най-високите планини на Земята. Ще ви разкажа 
историята на моето детство. Моята майка Ама ме е родила вкъщи. Баща ми 
тогава бил в планината…” – така започва този филм от родината на вечните 
снегове. През очите на малкото момиченце опознаваме далечни селца в Ладак и 
Занскар. Лхамо помага на възрастните във всекидневната им работа. Брат й Таши 
ще става монах, а тя ще започне да ходи на училище в Лех. Баща й Аба тръгва по 
заледения път. А децата знаят, че един ден и те ще предприемат това 
пътешествие. 
 
12.15-12-30 – почивка/break 
 
12.30-13.30 – откриване на изложби/open ceremony exhibitions 
 
13.30-13.41 – “RideUp или загубени в облаците” (Франция, 2013, Варек Арно, Йохан 
Сивел, 11’/ “Rideup”/ “Blowin’ in the wind”, France, 2013, Wareck Arnaud, Johann Civel, 
11’) 
 “Гаспар дьо ла Мейж прави първото изкачване на Ла Мейж (в масива на Екрен) на 16 
август 1877 г. със своя син и с Еманюел Боало дьо Кастелно…  ние живеехме във 
Високите Алпи и Оасан и приключението на нашата група луди глави започна през 
1998 г. от прохода Лотаре. Бяхме скиори и сноубордисти, които търсеха нови 
измерения в общуването с планината. Стремяхме се към границата на своите 
възможности при изкачванията на върховете. На слизане искахме да постигнем 
пълно сливане със заобикалящия ни свят, а за това ни помагаха сноу-кайтовете 
“RideUp”във версията 3D! Така нарекохме и нашата група. Комбинацията от 
светлината и облаците бяла пудра, които вдигахме, създаваше удивителни 
картини. Всичко това искам да ви покажа във филма” – казва режисьорът му Варек 
Арно.  
13.41-14.37 – “АЛПИ 2.0” (Италия, 2014, Аурелио Лаино, Симона Касонато, Елена 
Негриоли, 56’) “ALPI 2.0” (Italy, 2014, Aurelio Laino, Simona Casonato, Elena Negriolli, 
56’) 
От две поколения семейството на Лоренцо успява да поддържа планинска хижа в 
националия парк “Стелвио”, на височина над 2000 метра. Лоренцо има мечтата да 
направи хижата си екологично автономна и устойчива, за да не нарушава 
деликатния баланс в природата. Същевременно иска хижата му да е свързана със 
света, а хората, които живеят там, да нямат нужда да  изоставят живота в 
планината. Филмът разказва за опитите на Лоренцо да осъществи мечтата си.  
14.37-14.48 – “Един поглед” (Аржентина, 2013, Аналия Фрейзър, 11’ “Una mirada”/ 
“A glance”, Argentina, 2013, Analia Fraser, 11’) 
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Уго и Леандро са баща и син. Обитават изолирана долина близо до град Ушуая. Ден 
след ден, при почти постоянно лошо време, те живеят и се грижат за над сто 
кучета. 
14.48-15.31 – “Проглеждането на Мустанг” (Великобритания, 2012, Дейниъл 
Байърз, 43’/ “Visions of Mustang, Great Britain, 2012, Daniel Byers, 43’) 
Експедиция до едно от най-отдалечените кътчета на Непал, за да бъде върнато с 
хирургическа намеса зрението на хора, които страдат от перде на очите. 
Медицинският екип заедно с будистки монаси стига до границата с Тибет, носейки 
проглеждането като подарък на “Забраненото кралство” – Мустанг.  
 
15.30-15.45 – почивка/break 
 
15.45-17.06 – “Бакалинът” (Гърция, 2013, Димитрис Кутциябасакос, 81’/ “The 
grocer”, Greece, 2013, Dimitris Koutsiabasakos, 81’) 
Никос Анастасиу, селски бакалин от Гърция, спазва един и същи график от 1980 г. 
Заедно с жена си София веднъж седмично през цялата година те тръгват от 
Трикала и посещават изоставените селца из планината Пиндос, изминавайки 75 
километра с кола. През последните няколко години двамата им сина, Костас и 
Тимиос, им помагат. Документалният филм следва пътуването им през четирите 
годишни сезона.  
 
17.06-17.19 – “Дива степ” (Монголия, 2013, Матю Тревър, 13’/ “Wild steppe”, 
Mongolia, 2013, Matthew Traver, 13’) 
Мат и Джейми, двама безгрижни пътешественици из Централна Азия, срещат 
ловеца със соколи Алпамис. Тримата предприемат конен поход из брулените от 
свиреп вятър диви степи на Монголия. Това е подготовка на двамата чужденци за 
1100-километровото прекосяване на Източен Казахстан.   
 
Панорама по случай 60-годишнината от първото изкачване на К-2/Special 
panorama about K-2 
 
17.19-18.03 – “Другото лице на К-2”, Испания, 2005, Оскар Кадиах, 44’ (“L’ altra 
cara del K2”/ K2 - The “Magic Line” Expedition”, Spain, 2005, Oscar Cadiach, 44’) 
Филмов документ за Каталонската експедиция на К-2 (8611 м.) - най-трудният и 
най-красивият между осемхилядниците, направила второто в историята изкачване 
по маршрута “Magic Line”, за радостта и мъката, за триумфа и трагедията и за 
тънката граница между живота и смъртта по склоновете на най-високите планини.  
 
18.00-18.30 – почивка/break 
 
Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
10.30-11.46 – “Селището Ени, едно приятно пребиваване в бъдещето” (Италия, 
Италия, 2013 г., Давиде Мафеи, 76’/ “Villagio Eni, un piacevole soggiorno nel future”/ 
“Villagio Eni, a pleasant  sojourn in the future” (Italy, 2013, Davide Maffei, 76’) 
Филмът на Давиде Мафей разказва за изграждането на курортното селище Ени в 
Борка ди Кадоре (Доломитите). Главните герои Енрико Матей и архитектът 
Едоардо Гелнер предлагат един новаторски за 50-те години на XX век проект и 
осъществяват уникален архитектурен и социален експеримент: Ени е 
туристически обект, замислен и проектиран за почивка в планината. Мястото е 
предназначено  за работниците в една от най-големите италиански нефтени и 
газови компании “Ени” и техните семейства. В началото на 50-те селището 
предоставя невероятна възможност за работещите в “Ени” и техните деца да 
живеят в провинцията, отвъд предразсъдъците и противоречията на големия град.  
11.46-12.31 – “Пещерата” (САЩ, 2013, Марчин Гала, 45’/ “The Cave”, USA, 2013, 
Marcin Gala, 45’) 
Чеве е най-дълбоката пещера на Западното полукълбо. Разположена е в масива 
Сиера Хуарес (шата Оаксака, Мексико). От входа й до последното познато място 
трябва да бъдат изминати 9 км и да бъдат преодолени 1484 м денивелация. А 
логистиката при проникването в такива обекти е подобна на тази при изкачването 
на хималайските осемхилядници в пионерските години на височинния алпинизъм – 
организиране на лагери, снабдяването им с храна, гориво, екипировка и съоръжения. 
Да стигнеш “дотам” и да се върнеш – тези думи не могат да предадат размера на 
усилията, които трябва да бъдат положени. Нещата се усложняват неимоверно, ако 
в експедицията участват леководолази. Тяхната дейност, според статистиките и 
изследванията, е една от най-опасните. Филмът разказва за предоляването на 
подводния сифон, който през 2009 г. спира напредването на международен екип от 
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спелеолози. Осъществяват го американецът Фил Шорт и полякът Марчин Гала. 
Става дума и за опита да свързване на Чеве с откритата през 2004 г. друга 
пещера – J2, дълга 11,5 км и дълбока 1222 м. В нейния Сифон 4 през 2009 г. се гмурка 
пуерториканецът Хосе Моралес и след 300 м не успява да стигне края на подводния 
коридор…  
 
12.30-13.30 – откриване на изложби/open ceremony exhibitions 
 
13.30-14.40 – “Стелвио – кръстовища на мира” (Германия, 2014, Алесандро 
Мезалини, 70’/ “Stelvio – crocevia della pace”/ “Stelvio – crossroad of peace”, 
Germany, 2014, Alessandro Melazzini, 70’)  
Документален филм за едно изключително място в сърцето на Европа – прохода 
Стелвио. Едноиенният ледник е огромна атракция за любителите на алпийските ски 
през лятото. А пътят през превала е уникално инженерно съоръжение, построено 
през 1825 г. от Австро-Унгарската империя, арена на най-напрегнатите битки в 
колоездачната обиколка на Италия – Джиро д’ Италия, още от времето на 
легендарните Фаусто Копи и Джино Бартали през 50-те години на ХХ век. Но 
мястото е и е било арена не само на спортни битки. Преди 100 г., по времето на 
Първата война, мнозина войници стават жертва на страшния студ и бурите на 
позициите по околните върхове. И до днес по тези места изпод снега се появяват 
останки от снаряди, оръжие, траншеи и войнишки калаени съдове за хранене. Те са 
страстта на живота на Марио – работник в местен хотел, служил в италианските 
алпийски части, който посвещава цялото си свободно време на запазването на 
паметта за загиналите през Първата световна война. Той е превърнал 
околностите на прохода и ледника в микрокосмос на своя живот. Филмът разказва 
неговата, а така също историите на Клаудия, която е лесничей, на легендарните 
скиори, олимпийските и световни шампиони Густаво (Густав) Тьони (официален 
гост на Банскофилмфест през 2008 г.) и Дебора Компаньони, на Артуро Помпа 
Кинтавала, който обича летенето с леки апарати и е изобретател на съоръжения 
за спасяване в полярните райони, на хотелиера Ренато, който търси спокойствие в 
сянката на величествените планински върхове, на съвременния шаман Лоренц, 
живеещ край пътя през Стелвио.    
14.40-15.33 – “Извън отъпканите пътища” (Франция, 2013, Гийом Раво, 53’/ “HSB 
Hors des Sentiers Battus”/ “OBT Off the beaten track”, France, 2013, Guillaume Ravau, 
53’) 
Този филм поставя началото на една нова документална серия. Придвижването в 
четирите посоки на света с АТВ (all terrain vehicle) дава възможност за откриване 
на необикновени пейзажи, непознати образци на флората и фауната, на чудеса на 
природата и исторически паметници, но преди всичко – за преживяване на 
истинското приключение.   
 
15.30-15.45 – почивка/break 
 
15.45-15.54 – “Малката чудесна Червена шапчица” (Канада, 2014, Вера 
Неверкевич, 9’/ “Little Red Ripping Hood”, Canada, 2014, Vera Neverkevich, 9’) 
Класическа адаптация на вълшебната приказка. Нашата героиня се впуска сама в 
нощен поход със ски! Ще вземе ли надмощие над предпазливостта нейният глад за 
приключения? Това наистина ли е вълк, който я преследва, или просто я обзема 
страх? 
15.54-16.22 – “Влакът на надеждата – 100 железница Бевер-Скуол”(Швейцария, 
2013, Рюди Брудерер, 28’/ “Il tren de la speranza – 100 onns viafer Bever-Scuol”/ “The 
train of hope – the Bever-Scuol line is 100 years old” (Switzerland, 2013, Ruedi Bruderer, 
28’)  
Филмът “Влакът на надеждата” на Рюди Брудерер разказва необикновената 100-
годишна история на железопътната линия в сърцето на Алпите на фона на едно 
пътуване от Бевер до Скуол, илюстрирано с многобройни и разнообразни документи, 
снимки и филмови кадри.      
16.22-16.33 – “Проектът” (Австрия, 2014, Джеф Ферщретен, 11’/ “Project 
Episode”, Austria, 2014, Jef Verstraeten, 11’) 
Група млади катерачи откриват обекти за практикуване на боулдъринг в градски 
условия на редица места в Австрия. Инсбрук, разбира се, няма как да убегне от 
вниманието им. 
16.33-17.09 – “Портрет на Орозбек” (Таджикистан, 2014, Матю Тревър, 36’/ “A 
Portrait of Orozbek”, Tajikistan, 2014, Matthew Traver, 36’) 
Филмът е надникване в живота на Орозбек – ловец и пастир от таджикско-
киргизки произход, живеещ в едно затънтено кътче на Памир, в югоизточната част 
на Таджикистан, близо до границата с Афганистан. Камерата на Матю Тревър ни 
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предлага визуално изследване на необикновената култура на етническите киргизи и 
на други номадски общности, които живеят в съседство. Матю и Джейми 
прекарват много време с Орозбек и това им позволява да се докоснат до тайните и 
мистериите на Памир – местоположението на древни рудници, археологически 
паметници от античността, необикновени природни целебни средства.  
17.09-18.01 – “Рошет, през снега на Екрен” (Франция, 2012, Анна Спаньоли, 52’/ 
“Rochette, du transperceneige aux Ecrins”, France, 2012, Anita Spagnoli, 52’) 
Филмът разказва как може да се претвори и пресъздаде необятната красота на 
планините чрез опита на френския художник Жан-Марк Рошет - живописец, автор 
на комикси, илюстратор (известен и в България с илюстрациите си към книгата на 
Волтер “Кандид или оптимизмът”, 2010 г.). Рошет, заедно с Жак Лоб е автор на 
научно-фантастичната пост-апокалиптична графична новела “През снега” 
(“Transperceneige”), Тя вдъхновява южнокорейският режисьор Пон Джун-хо да заснеме 
нашумелия едноименен филм, популярен повече с английското си заглавие 
“Snowpiercer” (по екраните от 2013 г.), като използва подхода на Рошет при 
сценографията. Чрез една експозиция в Еширол ан Изер (близо до Гренобъл) Жан-
Марк Рошет представя собствения си творчески път и създаването на множество 
картини, под влиянието на колоси, като Жан Ашар, Камий Коро, Лоран Гьотал, 
Франсоа-Огюст Равие, Хаим Сутин и др. Той изобразява планинския пейзаж 
посредством различни техники и винаги на базата на своя опит на планинар и 
алпинист. 
 
18.00-18.30 – почивка/break  
 
Площад “Н. Й. Вапцаров” и Голямата зала/ Nikola Vapcarov square and Big Hall 
18.30-19.30 – тържествено откриване/ open ceremony Banskofilmfest 
 
19.30-19.45 – 80 години от първото изкачване по Северната стена на Вихрен 
(слайд шоу). 
 
26 ноември, сряда/26 November, Wednesday 
Тържествената зала/Turzestvena Hall 
 
Прожекции за деца и младежи/BanskofilmfestKIDS 
10:30-11.02 – “Сляпо доверие” (Словакия, 2013, Растислав Хатяр, 32’/ “Slepá 
dôvera”/ “Blind Trust”, Slovak Republic, 2013, Rastislav Hatiar, 32’) 
Историята на едно сляпо момче, което иска да надхвърли границата на своите 
възможности и да се радва истински на живота, изкачвайки планинските върхове… 
Когато  Георг Прагер е на 12 г., зрението му започва да се влошава. Лекарите 
поставят диагноза неврит (възпаление) на очния нерв. На 19 г. той не вижда почти 
нищо – може единствено да различава светлината от мрака. Животът му се 
преобръща наопаки и той почти загубва желанието да живее. Да надмогне 
проблемите и да се справи с тях му помагат семейството и приятелите му. 
Започва да се занимава със спорт – да тренира колоездене и да се подготвя за 
участие в летните параолимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. в 
дисциплината тандем. През лятото на 2012 г. стъпва на Монблан, а така също на 
Кастор и Герлах в Словашките Татри като първия сляп словак. Придружават го 
приятелите му Константин Коциян и Золтан Пал, следвани от камерата на 
Растисляв Хатяр.  
11.05-11.57 – “1001 следи” (Франция, 2013, Ан и Ерик Лапие, 52’/ “Mille et Une 
Traces”, France, 2013, Anne et Erik Lapied, 52’) 
Ан и Ерик Лапие са двама страстни почитатели на планинската фауна. 
Специалисти в снимането на дивите животни в естествената им среда, двамата 
са прекарали над 1000 дни по склоновете на Гран Паради (Гран Парадизо, 4061 м) и в 
националния парк “Ваноаз”, за да осъществят изключителни по своята стойност 
натуралистични наблюдения и заснемане на кралски орли, брадати лешояди, диви 
кози, козирози, лисици и вълци в различни периоди от живота им и в най-драматични 
ситуации.  
 
12.00-13.00 – почивка/break  
 
13.00-14.11 – “Принц на кралството Ло” (Франция, 2013, Фабиен Брусон, 71’/ “Un 
Prince au Royaume de Lo”, France, 2013, Fabien Brusson, 71’) 
“Казвам се Пху, Пху Дорджи Лама Шерпа. На 30 години съм и живея в едно от 
предградията на Катманду. За да издържам семейството си и себе си, работя като 
англоговорещ гид. Занимавам се с групи от трекери, които стигат до подножията 
на високите върхове, Днес заминавам за ултрамаратона “Annapurna Mandala Trail” в 
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Мустанг, някогашното кралство Ло. Ще отида, ще спечеля и ще се върна, за да 
кажа на моята съпруга и на малката ми дъщеря: “Видях Ло и това ме прави горд, 
сякаш съм тамошен принц” – казва един от героите на този филм, в който има 
всичко – усилие, адреналин, великолепни гледки и среща с необикновена природа и 
култура на границата между Тибет и Непал.  
14.11-14.23 – “Тхалай Сагар – молитви във вятъра“ (САЩ, 2014, Джошуа Лавинь, 
Александър Лавинь 12’/ “Thalay Sagar – prayers in the Wind”, USA, 2014, Joshua 
Lavigne, Alexander Lavigne 12’) 
Джейсън Крък, Пол Максорли и Джошуа Лавинь посещават Индийските Хималаи, за 
да изкатерят нов маршрут по величествената 1500-метрова северна стена на 
Тхалай Сагар. Край свещените води на Ганг и сред извисяващите се върхове те 
намират къс от лед и гранит, който им помага да се издигнат над хаоса в живота 
им. Сетивата са пречистени и настроени към молитви във вятъра.  
14.23-14.55 – “Верхоянският хребет, към Полюса на недостъпността” (Русия, 

2005, Пьотр Рикалов, 32’/ “Верхоянский хребет, По полюсу недоступности”, 
Россия, 2005, Петр Рыкалов. 32’)  
През пролетта на 2005 г. експедицията “Съзвездие” прави безпрецедентен и 
неповторен досега ски-поход в Заполярието – по Верхоянския хребет. Без 
предварителни “заброски” и в режим на пълна автономност за 39 дни групата 
изминава разстоянието от крайбрежната тундра през Хараулахските планини до 
центъра на съвременното заледяване отвъд Северния полярен кръг – горното 
течение на река Яна, т. нар. Верхояние. Багажът на всеки участник на старта 
тежи 70 кг. Преодолени са над 900 км, голяма част от които по места, където не е 
стъпвал човешки крак. Преминати са 34 превала и 3 каньона, изкачени са 5 върха. 
Много труден се оказва финалът. Дошлата по-рано от обикновено пролет 
разтопява снега и последните 150 км са преминати не със ски, а пеша по 
размекнатата вечна замръзналост. 
14.55-15.03 – “До краен предел”, епизод 4 (Италия, 8’/ “Pushing Boundaries, Personal 
Limits & Big Wall Sketchy Moments” Episode 4, Italy, 8’)  
Когато не просто се катериш, а прокарваш премиерни маршрути по големи стени, 
със сигурност има предоляване на граници, изпитание на собствените 
възможности и мигове на съмнение. Филмът ни връща към изкачването по “Portami 
Via” през 2005 г. – линия повторена единствено от Томи Колдуъл, Ули Щек и Симон 
Антаматен. Трите маршрута – “Portami Via”, “Coelophysis” и “Infinite Jest”, дело на 
Матео дела Бордела и Фабио Палма от 2005 до 2011 г., са примери, за стигане до 
предела на нормалните предизвикателства и за прекрачването му. 
 
15.00-15.20 – почивка/break 
 
15.20-15.45 – “Сбогом Света Мария: пет поколения по-късно Солива напускат 
прохода Лукмание” (Швейцария, 2013, Елиджи Дерунгс, 25’/ “Adia Sontga Maria- 
suenter 5 generaziuns bandunan ils Solivas il Lucmagn”/ “Farewell to Sontga Maria: after 
five generation the Solivas are leaving the Lukmanier Pass”, Switzerland, 2013, Eligi 
Derungs, 25’) 
Името Солива скоро ще бъде само част от историята на гостоприемницата “Св. 
Мария” на прохода Лукмание. Габриела и Гион Луц-Солива са решили да я продадат. 
Не им е лесно – семейство Солива държат страноприемницата от 135 години. 
Преди двайсет години Габриела Луц-Солива и съпругът й купили сградата от 
абатството Дисентис. Трите им деца не искат и не могат да продължат 
семейната традиция, затова нямат избор и се налага да продадат хотела и да се 
сбогуват със Св. Мария. Ерата на Солива е към края си… 
15.45-15.57 – “Финал” (САЩ, 2014, Джейсън Рийд, 12’/ “Finish Line” (USA, 2014, 
Jason Reid, 12’)  
78-годишният бегач Бил Ифриг, “този с оранжевия номер” или “Падналия човек”, 
както бе наречен от един сайт в постинг минути след експлозията на метри от 
финала на Бостънския маратон през 2013, попадна в центъра на вниманието на 
световните средства за масово осведомяване, без да е желал това.  Видеото от 
ударната вълна на бомбата, която го поваля, го направи популярен в целия свят в 
рамките на секунди. Снимката на падналия на земята Ифриг с трима полицаи над 
него се превърна в емблема на събитието и бе корица на списанието “Sports 
Illustrated”. Но подобни фотографии отразяват само малка част от историята. Това, 
което не показват, е случилото се след това. Ифриг, пенсиониран фабричен 
работник от Лейк Стивънс, щата Вашингтон, се изправя, проверява се за кръв и 
завършва състезанието. Въпреки че е загубил временно слуха в лявото си ухо и има 
нараняване на десния крак, той успява да направи това, заради което е в Бостън. 
Финишира четвърти в своята възрастова категория. Ифриг е не просто бегач. 
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Спечелил е 35 национални шампионата във възрастовата си група, въпреки, че 
открива бягането сравнително късно – след 30-тата си година. Записал е над 
46 000 мили (74 000 км) по пътища и пътеки близо до дома си и казва, че тича 
заради усещането за нещо постигнато след всяко бягане. Във “Финал”, най-новият 
документален филм на студията “Sports on Earth Films”, творците Джейсън Рийд и 
Адам Браун представят завършен портрет на човек, който символизира 
решителността на цял един град да се отърси от трагедията и да продължи 
непоколебимо напред.  
 
Панорама по случай 60-годишнината от първото изкачване на К-2/Special 
panorama about K-2 
 
15.57-16.57 – “К-2 – голямата мечта” (Италия, 2000, Абеле Бланк, Карло. А. Роси, 
60’/ “K2 – il grande sogno”, Italy, 2000, Abele Blanc, Carlo A. Rossi, 60’) 
Абеле Бланк днес има в актива си всичките 14 осемхилядника на Земята. Но по 
онова време мечтаният К-2 е неговият 11-ти връх от категорията на най-високите 
– след Еверест (1992 г.), Броуд пик (1993 г.), Кангчендзьонга (1995 г.), Манаслу (1996 
г.), Лхотце (1997 г.), Чо Ойю (1998 г.), Шиша Пангма (1998 г.), Гашербрум-1 (1999 г.), 
Гашербрум-2 (1999 г.), Макалу (2000 г.). Разказ за това как едно спокойно и 
безпроблемно изкачване се превръща в драма и поставя участниците пред много 
тежки и труднорешими дилеми. Филмът, плюс всичко друго, може да бъде и 
ръководство за изкачване на К-2 по Реброто Абруци. 
 
17.00-17.30 – почивка/break  
 
Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
10.30-10.56 – “Ушуая – над долини и планини” (Аржентина, 2013, Николас Делука, 
26’/ “Ushuaia sobre valles y montañas”, Argentina, 2013, Nicolás Deluca, 26’) 
Оставяме познатите места и се насочваме към нови, които ще ни донесат огромно 
удоволствие и удовлетворение. Авторът се опитва да обясни неразбираемото и да 
ни покаже неподдаващото се на описание. Ключово място в усилията му играе 
Ушуая. Оказваме се в сърцето на планината и на девствения лес. От борда на 
хеликоптера приключението започва отново. От нулата. И остава незабравимо 
завинаги. Думите на Леонардо да Винчи: “Когато полетиш веднъж, ще ходиш по 
земята, гледайки към небето, където ще искаш да се върнеш отново”, се 
потвърждават напълно.  
10.56-11.35 – “Елбрус: Сибирската експедиция” (Русия, 2013, Константин 
Кузнецов, 39’/ “Эльбрус:  Сибирская Экспедиция”, Россия, 2013, Константин 
Кузнецов, 39’) 
Документален филм за изкачването на Елбрус от сибирска експедиция по случай 70-
годишнината на свалянето от върха на фашистките знамена.  
11.35-12.30 – “Пастири на мъглата” (Испания, 2013, Доминго Морено, 55’/ 
“Pastores de la niebla”/ “Herders of the mist”, Spain, 2013, Domingo Moreno, 55’) 
Сред мъглите и край вълните на Кантабрийско море се издига Пикос де Европа, 
първият национален парк на Испания. Той е защитено място, оформено от 
пастирите и техните стада. Като парадигма на случващото се в планините, 
малцината останали пастири се чувстват като застрашен вид. В залеза на тази 
хилядолетна култура се провеждат експерименти с училища за пастири и с мандри, 
които да са съвместими с околната среда. Правят се опити да бъде запазено 
биоразнообразието на местността, заедно с традиционните практики за 
отглеждане на стадата, свързани с производството на уникалното сирене 
“Gamonéu del Puerto".  

12.30 – 12.52 - “Разходка край Ардино”, България, 2014, Евгени Попов, 22’ (“An 
outing near Ardino”, Bulgaria, 2014, Evgeni Popov, 22’) По време на 53 -тия 
Национален поход на жените, организиран от Българската федерация по туризъм, 
100 дамипосещават района на град Ардино в Родопите. Докато се възхищават на 
строителният гений на българина,въплътен в "Дяволският мост" на река Арда, и на 
тракийското светилище "Орлови скали", към суровата реалностги връща наскоро 
изоставеното села Дядовци. Авторът на филма е единственият 
мъж, допуснат пет поредни години да документира тази най-масова чисто 
женска туристическа проява в България. 
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13.00 - 13.30 – почивка/break 
 
13.30-13.45 – “Бялата планета” (Италия, 2014, Франческо Матуци, 15’/ “Pianeta 
Bianco”, Italy, 2014, Francesco Mattuzzi, 15’) 
Геолог, който търси минерали, пътува из планета с млечнобяла атмосфера към 
целта си – далечна светлина, единствената отправна точка. Накъсан глас описва 
усещането на живо същество, което се движи, без каквито и да било възприятия и 
упътвания. Зрял поглед към пейзажа, поставящ под въпрос усилията на човек да се 
справи с природата. Картина на огромен, безразличен свят, в който слънцето се 
отразява в скалите и всичко може да бъде погълнато в небитието за секунди. 
13.48-14.38 – “Без море” (Чехия, 2013, Томаш Галасек, 50’/ “Without the sea”, Chech 
Republic, 2013, Tomáš Galásek, 50’) 
Документален филм за хора, които са посветили живота си на уиндсърфинга. Това е 
и първият чешки филм за този спорт, направен заедно с най-добрите сърфисти – 
Том “Томано” Малина, Петр “Голфър” Кабат, Мартин “Оус” Овсик. Макар в Чехия да 
няма подходящи условия за практикуването му, не липсват хора, за които той е 
начин на живот – те постигат успехи по цял свят. “Решихме да разкажем как, ако 
всеки е упорит, би постигнал много” – казва режисьорът. Филмът не само показва 
страхотни кадри на вълни и приключения, но и представя група хора, които могат 
да вдъхновят младото поколение. Динамични сцени на красиви места, адреналин, 
тежка работа, разочарование и сбъднати мечти – всичко това в един филм. Заснет 
е на Канарските острови, Чехия, Германия, Италия, Мароко, Холандия, Испания и 
Южна Африка. Може би се питате какво прави този “морски” филм в програмата. 
Обяснението е просто – много от хората, които практикуват активности в 
планината, са много големи любители на уиндсърфинга. 
14.38-15.30 – “Линията на живота” (Франция, 2014, Жан-Даниел Лажан, 52’/ “Ligne 
de vie”/ “Into the ride”, France, 2014, Jean-Daniel Lagant, 52’) 
Професионалният френски скейтър от гръцко-алжирски произход Таиг Крис открива 
за себе си слаклайнинга и му се отдава напълно. Този спорт се състои в 
преминаване по въже или широка само няколко сантиметра лента, опъната между 
две точки високо или ниско над земята. Таиг гостува на Анди Люис – една от най-
големите фигури в областта на слаклайнинга и световен шампион, участник в 
последното концертно турне на Мадона. В Моаб, щата Юта двамата споделят 
своята страст към прекрачване на граници и към търсене на предела на 
собствените си възможности. За финал в посвещаването му в тайните и 
философията на ходенето по въже Таиг Крис трябва да премине 25-метрово 
разстояние на 60 метра над земята.  
 
15.30-15.45 – почивка/break 
 
15.45-16.03 – “Брез мей - една крайгранична история” (Италия, 2013, Джовани 
Киарот, 18’/ “Brez mej – una storia di confine”, Italy, 2013, Giovanni Chiarot, 18’) 
Алан Чецути следва неконформистки път, реализирайки проект в един от най-
бедните и трудни райони в планините на историческата област Фриули (днес част 
от региона Фриули-Венеция Джулия). За да се захване с това предизвикателство, на 
25 г. той изоставя сигурната си работа в компания, за да отвори ферма-
страноприемница в Прошенико, изолирано селце на границата между Италия и 
Словения, с амбициозната идея да вдъхне нов живот на селото и кураж на 
малцината му останали жители.  
16.03-16.36 – “Да живее Боливия” (Белгия, 2014, Ингрид Леонард, 33’/ “Arriba 
Bolivia “, Belgium, 2014, Ingrid Leonard, 33’)  
Осмина млади белгийци със свои връстници създават катерачна школа в миньорско 
селище на боливийското плато Алтиплано. Споделят своята страст и обучават 
местни деца и младежи, за да станат самостоятелни алпинисти. Филмът 
акцентира върху разликите в прекарването на свободното време в двете части на 
света. Шестимата европейски участници в проекта споделят своя опит и 
разказват за срещите си с новата култура в приелото ги да му гостуват местно 
семейство и с живота на височина 4000 метра.  
16.36-17.00 – “Твърдост” (Франция, 2012, Етиен Валантен, 24’/ “An endurance life”/ 
“Une vie d’endurance” (France, 2012, Étienne Valentin, 24’) 
Себастиен Шеню е бегач на свръхдълги разстояния. Всяка година участва най-малко 
в 20 планински ултрамаратона с дължина 120, 160 или 200 километра. Години наред 
с необикновена твърдост и настойчивост той поддържа формата си. Този филм е 
едно надникване в света на екстремния бегач с всичките му съмнения, трудности и 
удовлетворение от спечелената битка преди всичко със себе си.  
 
17.00-17.30 – почивка/break 
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Залата на Посетителския и информационен център/ Visitor Information Center Hall 
(Банско, площад “Възраждане” 4, срещу църквата и до паметника на Паисий 
Хилендарски) 
 
10.30-10.55 – “Китайски джем-сешън” (Белгия, 2014, Еврар Ванденбом, 25’/ “China 
jam”, Belgium, Evrard Vendenbaum, 25’) 
В своите непрекъснати търсения на големи девствени стени Шон Виалнуева, 
Никола Фаврес, Стефан Хансенс и Еврар Ванденбом през 2013 г. се насочват към 
една затънтена долина в Западен Китай. Там намират фантастично 1200-метрово 
скално ребро на един 5842-метров връх. При изкачването се сблъскват с няколко 
тежки снежни бури и сериозни технически трудности. Но като цялло се забавляват 
отлично и правят няколко невероятни музикални сесии. След 14-дневна битка 
стигат до върха, единствено за да си дадат сметка, че мечтите могат да се 
сбъднат както ако човек седи на дивана в хола си, така и в най-необикновената 
ситуация!  
10.55-11.01 – “Звукът на тишината” (Германия, 2014, Адриан Гойнгер, 6’/ “Klang 
der Stille”/ “Sound of silence” (Germany, 2014, Adrian Goinger, 6’) 
Слънчев зимен ден в Австрийските Алпи. Идеални условия за професионалните 
райдъри Щефан и Бьорн, които са излезли на тренировка. Неочаквано Щефан чува 
трясък и моментално се ориентира, че е тръгнала лавина, а той трябва да се бори 
за живота си. Оказва се засипан. Когато идва на себе си, установява, че отвсякъде 
го обгражда мрак. Тежкият сняг го смазва, след всяко поемане на дъх му остава все 
по-малко въздух. Но Бьорн бърза да помогне на приятеля си. Започва надпревара с 
времето…  
11.01-12.03 – “Кангчендзьонга. Петте съкровища на големия сняг” (Италия, 2013, 
Паоло Паганин, 62’/ “Kangchenjunga. I cinque tesori della grande neve”/ 
“Kangchenjunga. The five treausures of the great snow”, Italy, 2013, Paolo Paganin, 62’) 
Фимът разказва историята на изкачването без кислород на третия по височина 
връх в света – Кангчендзьонга (8586 м). Марио Виелмо стига до върха, но неговите 
спътници, Ана Лиза Фиорети и Силвано Форджиарини не успяват. Филмът описва 
драматичните събития около смъртта на Бибаш, 24-годишен шерп, който пада на 
слизане от върха. От тринайсетте души, стъпили на върха, още четирима никога 
не се завръщат в базовия лагер. Тъжен епилог в планината, чиято лоша слава е 
напълно оправдана. 
 
12.00-12.30 – почивка/break 
 
12.30-13.57 – “Ман Жу: от Пекин до Шанхай“ (САЩ, 2010, Джейсън Рийд, 87‘/ “Man 
Zouu: Beijing to Shangahi” (USA, 2010, Jason Reed, 87’) 
Четирима американци изминават със своите велосипеди 1000 мили (1600 км) от 
Пекин до Шанхай, като използват пътуването си, за да наблюдават 
икономическите, културните и екологичните последици от бързата 
индустриализация и урбанизация на Китай.  
13.57-14.14 – “Западният връх на К-6 – първо изкачване“ (Канада, 2014, 17‘/ “K6 
West – first ascent”, Canada, 2014, 17’) 
Рафаел Славински и Иън Уелстед прокарват нов маршрут в обкръжението на 
долината Чаракуса в Пакистан през лятото на 2013. Филмът проследява 
експедицията им, чието начало съвпада с убийството на 11 души в подножието на 
Нанга Парбат и завършва с първото изкачване на Западния връх на К-6 (7040 м). За 
това постижение Рафаел Славински и Иън Уелстед бяха удостоени с наградата 
“Златен пикел” и бяха обявени от списанието “National Geographic” за приключенци 
на 2014 г.  
14.14-14.59 – “Хималаисти (част шеста) – Войчиех Куртика” (Полша, Мирослав 
Клосович, 45’/ “Himalaiści 06 Ścieżka góry - Wojciech Kurtyka, Polska, Marek 
Klosowicz, 45’) 
Филмов разказ за Войчиех Куртика – един от най-големите алпинисти в света, 
основоположник и гуру на алпийския стил в най-високите планини. Изкачването с 
австриеца Роберт Шауер по 2500-метровата Сияйна (Западна) стена на 
Гашербрум-4 (7925 м) в Каракорум от 13 до 20 юли 1985 г. в чист алпийски стил се 
смята за едно от най-големите постижения в цялата история на алпинизма. 
 
15.00-15.20 – почивка/break 
 
Панорама “Избрани филми на Милан Огнянов”/Special panorama – movies by Milan 
Ognyanov 
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15.20-15.40 – “След края на асфалта” (България, 2000, Милан Огнянов, Михаил 
Кръстев, 20’/ “After the end of the asphalt road”, Bulgaria, 2000, Milan Ognyanov, 
Mihail Krastev, 20’) 
Филмов портрет на изтъкнатия български планинар Красимир Стоянов – екстремен 
скиор, алпинист, планински спасител. 
15.40-16.02 – “Всичко ми говори“ (България, 1994, Милан Огнянов, 22‘) 
Първият филм след промените в България за Радой Ралин, чието име е заглавие на 
едно стихотворение на изключителния сатирик и лирик, написано през 1964 г. и 
посветено на Никола Фурнаджиев. 
16.02-17.00 – “Еверест – радост и мъка“ (България, 1984, Милан Огнянов, Методи 
Савов, 58’/ “Everest – gladness and tribulation”, Bulgaria, 1984, Milan Ognyanov, 
Metodi Savov, 58’) 
За трагедията и триумфа на българската национална експедиция през 1984 г., 
която преодоля Западния гребен на Еверест, наричан “Жестокия път”, и осъществи 
първия пълен траверс в масива. Никой освен словенските алпинисти, направили 
премиерата по “Жестокия път” през 1979 г., и българите през 1984 г. не е успявал 
да изкачи този маршрут. 
 
Презентации/Presentations 
 
Голямата зала /Big Hall  
 
17.30-18.20 – презентация на Алексей Жалов “Атон“ 2014 – “Подземните тайни на 
Света Гора Атонска” 
 
18.20 -19.00 – презентация по случай 50-ата годишнина от първия успешен 
български траверс по Безенгийската стена в Кавказ, наречен от Сандю Бешев 
“Еверест на моето поколение”, и среща с участниците в него Георги Атанасов, 
Ангел Петров, Кръстьо Алексиев и Сандю Бешев.  
 
19.00-19.15 – почивка/break 
 
19.15-20.00 – презентация на Николай Йотов “Незабравимите пътешественици” – 
за Стойчо Стойчев, журналист от Радио “Пловдив”, пътешественик, прекосявал 
няколко пъти Сахара, леководолаз, създател на пловдивския клуб “Пътешественик”  
 
20.00-20.40 – презентация и среща с Александър Весков, Борис Колчагов, Михаил 
Кадев, Михаил Климов, Иван Бориков, Венцислав Черешаров, Емилия 
Драгостинова, Яница Златева, Живко Кърпачев, Георги Гюмов, Лазар Спасев, 
Виктория Спасева, Стефан Златков и Георги Нусторов от Алпийския спортен 
клуб на ветераните от Банско, които през изминалото лято изкачиха най-високия 
връх в Европа – Монблан (4810 м), и най-високия изцяло разположен в Италия връх 
Гран Парадизо (4061 м). 
 
20.40-21.30 – презентация на Александра Джик (Полша), най-силната полска 
алпинистка от младото поколение, една от най-силните състезателки по планинско 
бягане в света.    
 
27 ноември, четвъртък/27 Nov Thursday 
Тържествената зала/Turzestvena Hall 
 
10.30-11.01 – “Рай в беда” (САЩ, 2011, Дейниъл Байърс, 31’/ "Paradise in Peril", USA, 
2011, Daniel Byers, 31’) 
Биосферният резерват “Рио Платано” в Хондурас, славещ се с най-голямото 
биоразнообразие в Централна Америка, дом на индианските племена печ и мискито и 
пазител на стотици неизследвани археологически ценности, е в опасност. В 
резервата се заселват не-индианци, ловят риба и диви животни и принуждават 
местното население да се оттегли от потомствените си земи. Филмът следва 
експедиция, организирана, за да документира разрушаването на паметници под 
закрилата на ЮНЕСКО, и да събере свидетелски разкази от местните хора, за 
които опазването на резервата от посегателства е условие за оцеляване.  
11.01-12.34 – “Планините в ума” (Швейцария, 2014, Матиас Афолтер, 93’/ “Berge 
im Kopf”/ “Mountauns in the mind”, Switzerland,, 2014, Matthias Affolter, 93’) 
Четирима алпинисти – Дани Арнолд, Щефан Зийгрист, Жак Гранжан, Вернер Мунтер, 
прокарват нови маршрути, търсят планински кристали и границите на 
собствените си възможности. Но нямат еднозначни отговори на въпросите за 
риска, свободата и собственото им място на Земята. За тях – представители на 
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четири поколения – планината е едновременно изход и убежище. “Планините в ума” 
показва тяхната страст и въпросите, които ги съпътстват. Следваме Жак 
Гранжан в търсенето на планински кристали по ронливите и опасни скали и по 
отвесните стени. Слушаме изповедта на Дани Арнолд по време на снежна буря при 
изкачване по стената Грос Рухен. Придружаваме Щефан Зийгрист на експедиция по 
западния ръб на Макалу. Наблюдаваме Вернер Мунтер, който въпреки своите над 70 
години, продължава да прокарва нови маршрути в района на Дан д’ Ерен. Търсейки 
верния път, всеки от четиримата се стреми да си отговори на фундаменталния 
въпрос: “Колко голям риск мога да поема, за да осъществя мечтите си? Колко голям 
е допустимият риск в живота ми?” 
12.34-13.02 – “Проникване в Африка” (Испания, 2012, Хорасио  Лоренс, Тома дьо 
Дорлодо, 28’/ “Search Africa”/ “Buscant Àfrica”, Spain, 2012, Horacio Llorens, Thomas 
de Dorlodot, 28’) 
През декември 2011 г. двама парапланеристи със световна слава – белгиецът Тома 
дьо Дорлодо и испанецът Хорасио Лоренс, се отправят на пътешествие в рамките 
на проекта “SEARCH Afrika”, спонсориран от фирмата “Red Bull”, използвайки два 
автомобила с повишена проходимост 4х4. По пътя срещат победителя в рали 
“Дакар” Карлос Саинц, който им помага да се справят с непознатата африканска 
пустош. По време на четиримесечното пътешествие парапланеристите изминават 
10 000 км и прекосяват планините и пустините в 11 страни – от Египет до 
Южноафриканската република, документирайки експедицията със снимки и 
видеоматериал. Това им позволява – както самите заявяват – да опознаят отблизо 
невероятната култура и природа на Африка.  
 
13.00-14.00 – почивка/break 
 
Панел “Survival” 
14.00-14.27 – “Планинарство през лятото – осигуряване” (Полша, 2013, Ян 
Кшищоф, Йежи Порембски, 27’/ “Letnia turystyka górska - asekuracja turystyczna”, 
Polska, 2013, Jan Krzysztof, Jerzy Porębski 27’) 
Татранската доброволна спасителна служба предлага поредния си филм (след 
“Бури”, “Ски” и “Лавини”). Той е чудесен учебник за хората, които мечтаят за 
преодоляването на трудни маршрути в планината. Филмът разказва за всички 
опасности, които могат да бъдат срещнати по пътя.  
14.27-14.57 – “На Нанга Парбат през зимата” (Полша, 2013, Марек Клоновски, 30’ 
“Mniam mniam plus extreeme – czyli Nanga Dream”, Polska, 2013, Marek Klonowski 30’) 
Нанга Парбат (8126 м) е последният неизкачен през зимата връх в Хималаите. 
Марек Клоновски и Томаш Мацкиевич предприемат трети опит за първо зимно 
изкачване, този път по Маршрута на Шел. При самотна атака Мацкиевич стига до 
7400 м.  
 
14.58-15.10 – “Седемте Рилски езера през зимата” (България, 2014, Цветанка 
Николова, 12’/ “Seven Rila Lakes in the winter”, Bulgaria, Tzvetanka Nikolova, 12’) 
Седемте Рилски езера, тогава, когато  спят под леда, а върховете над тях като 
стражи пазят покоя им. Чувството да си тук и да ги прегръщаш с поглед  е  
неописуемо. Тази безкрайна вселена от бяло, лазур и свобода ти дава криле. 
Омагьосващ  и магнетичен, Харамията бди над циркуса и го зарежда с космическа 
енергия. 
Панорама по случай 60-годишнината от първото изкачване на К-2  
 
15.10-16.00 – “Привидения на К-2” (Великобритания, 2013, Мик Конъфри, 50’/ 
“Mountain Men : The ghosts of K2”, Great Britain, Mick Conefrey, 50’) 
Историята на изкачванията, като се започне от 30-те години на ХХ век, разказана 
с уникални фотографии и киноматериал и с участието на легендарни фигури, като 
Лино Лачедели, Акиле Компаньони, Пийт Шьонинг, Чарли Хюстън, Боб Бейтс, Ед 
Уебстър, Бил Пътнъм, Дъдли Рочестър, Боб Крейг, Джордж Бел, Тони Стретър, Дий 
Моленаар.  
 
16.00-16.15 – почивка/break 
 
Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
10.30-10.42 – “Всеки ден“ (Канада, 2013, Александър Лавинь, 12‘/ "Everyday", 
Canada, 2013, Alexander Lavigne, 12’) 
С оценка М12 “Musashi” е един от най-трудните микстови маршрути в Канада. 
Преди 10 г. Сара Хюникен – алпийски гид и инструктор по катерене, гледа видео от 
първото изкачване по маршрута на известните катерачи Уил Гед и Бен Фърт. През 
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март 2013 г. тя посещава пещерата Синеплекс в провинция Албърта и го 
преминава, като става първата жена от Северна Америка, която успешно се справя 
с трудности М12.  
10.44-11.39 – “Планини и къртичини” (Холандия, 2012, Сандра Волнер, 55’/ 
“Mountains and Molehills”, Netherlands, 2012, Sandra Wollner, 55’)  
На 10 октомври 2012 г. Холандските Антили престават да съществуват. Трите 
острова – Бонер, Саба и Сент Еустатиус, стават част от Холандия. Когато това 
се случва, най-високата точка на “Ниската земя” променя местоположението си. 
Ваалсерберг (322 м и 70 см) в Лимбург губи статута си на най-висок пункт за 
сметка на угасналия вулкан Маунт Сийнъри (887 м) на остров Саба. Между двете 
места, разположени на 10 000 км едно от друго, съществува незабележима връзка. 
Жителите на Ваал и Саба имат еднакво поданство и едно и също правителство. 
Въпреки разстоянията и културните различия те са със сродни възгледи за 
историята, политиката и развитието на света.  
11.41-13.00 – “Мъжете, които искаха да изкачат осемхилядник” (Испания, 2013, 
Пере Хермс, 79’/  “Els homes que volien pujar una muntanya de més de 8000m”/ “Men 
who wanted to climb a mountain over 8000 meters”/ Catalunya, 2013, Pere Herms, 79’) 
Това е историята на Раул и Пере, алпинист и режисьор, обединени от обща идея – 
да стъпят за пръв път връх, по-висок от 8000 метра. Прекарват няколко месеца в 
Хималаите за трупане на опит и накрая изкачват осмия по височина връх в света –
Манаслу (8163 м). 
 
13.00-14.00 – почивка 
 
14.00-15.06 – “Гласове от тундрата”  (Холандия, 2013, Едвин Тромелен, Пол 
Енкелаар, 66’/ “Voices from tundra”, Netherlands, 2013, Edwin Trommelen, Paul 
Enkelaar, 66’)  
В Североизточен Сибир, отвъд Северния полярен кръг, живеят юкагирите от 
тундрата – номади, отглеждащи северни елени. Шестдесет и трима от тях все 
още говорят юкагирски , уникално музикален език, който става мелодия, когато се 
разказват историите на юкагирската традиция. Останали са само двама майстори 
разказвачи. Лингвист от Амстердам – Сесилия Оде, често посещава отдалечения 
район, техен дом, за да улови езика им и да го запази за поколенията. Тежко 
заболяване заплашва да прекрати нейните пътувания, но период на подобрение на 
здравето й дава шанс да се завърне към земята на юкагирите още веднъж. Може би 
за последно. 
15.06-16.00 – “В Празното каре” (Великобритания, Обединените арабски 
емирства, Оман, 2013, Аластър Хъмфрийз, Леон Маккарън, 54’/ “Into The Empty 
Quarter”, United Kingdom/ United Arab Emitates/ Oman, 2013, Alastair Humphreys, Leon 
McCarron, 54’)  
“Уилфрид Тисиджър бе един от моите герои. Неговите книги ме вдъхновиха да се 
включа в стария му боксов клуб в университета. Насърчиха ме да мисля амбициозно, 
но и простичко за големи приключения. Когато той почина (тогава карах колело 
през Южна Америка), се натъжих, че никога няма да успея да го срещна. Тисиджър 
сам си измисляше предизвикателства, за да се постави на изпитание. Живееше 
аскетично,  презрял съвременните удобства, скоростта и лукса. Вярвал, че колкото 
по-труден е животът, толкова е по-добър човекът. Прозата му е силна и 
премерена, дълбокомислена и честна. Фотографията му е превъзходна, особено ако 
се замислим, че е снимал по-малко снимки за цяла експедиция, отколкото аз за един 
ден. Тисиджър имал “мъжката смелост да изживее момчешката си мечта”. Още 
откакто прочетох “Арабски пясъци”, си мечтая да направя неговото пътешествие. 
Затова с Леон Маккарън извървяхме 1000 мили през арабския полуостров, 
вдъхновени от духа на Тисиджъровите експедиции през пустинята Руб’ал Кали или 
буквално “Празното каре” (най-дългата пясъчна пустиня извън Сахара, дълга 1000 км 
и широка 500 км, с площ 650 000 кв. км – колкото Франция и Бенелюкс взети заедно, 
на територията на Саудитска Арабия, Оман, Обединените Арабски емирства и 
Йемен). Филмът разказва историята на нашето приключение” – казва един от 
авторите му Аластър Хъмфрийз. 
 
16.00-16.15 – почивка/break 
 
Залата на Посетителския и информационен център/Visitor Information Center Hall  
(Банско, площад “Възраждане” 4, срещу църквата и до паметника на Паисий 
Хилендарски) 
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10.30-10.56 – “Мулень – никой не се спира тук“ (Швейцария, 2013, Елиджи 
Дерунгс, 26’/ “Mulegns – co nign tgi ferma”/ “Mulegns – “nobody stops here” 
(Switzerland, 2013, Eligi Derungs, 26’) 
Разположено на пътя към прохода Жюлие, Мулень е най-малкото селище в кантона 
Граубюнден – само с двадесет и шест жители. Но и те имат своите проблеми. С 
тяхното разнищване се заема режисьорът Елиджи Дерунгс.  
10.56-12.46 – “Бек де Рос – легендарната планина” (Швейцария, 2014, Петер 
Шараф, 110’/ “The Bec des Rosses - Mountain of Legend”, Switzerland, 2014, Peter 
Charaf, 110’) 
Бек де Рос е връх с височина 3223 м, разположен в Пенинските Алпи, на 
територията на Швейцария, в района на ски-курорта Вербие. Получи световна 
известност благодарение на провежданото всяка година най-престижно в света 
състезание по фрий райд “Xtreme Verbier”. То е финален кръг на многоетапната 
надпревара “Free Ride World Tour”, в която участват водещите екстремни скиори и 
сноубордисти от цял свят в дисциплината извънпистово каране. Въз основа на 
сборните резултати от всички кръгове, на победителите при мъжете и жените се 
присъжда титлата световен шампион. Склонът, по който се спускат 
фрийрайдърите, е с разлика във височините 600 метра и с много стръмни участъци 
с наклон 55-60 градуса, отделени един от друг с отвесни скални пояси. 
Състезателите сами избират маршрутите на спусканията си. Филмът на Петер 
Шараф прибавя още един епизод в историята на легендарния връх, който няма да 
остави безучастен никого.  
12.46-12.56 – “Непоколебимост” (Австрия, 2014, Якоб Слот, 10’/ “Determination”, 
Austria, 2014, Jacob Slot, 10’) 
Планините са непредсказуем, изпълнен с тайни свят. Вдъхновен от Марко Презель и 
Силво Каро, словенският алпинист Лука Линдич изгражда своя собствена връзка с 
тях и подчинява живота си на разгадаването на техните загадки. Филмът 
демонстрира възгледите му за различните разновидности на избрания спорт – 
спортно катерене, класически и височинен алпинизъм.  
12.56-13.04 – “Тау Серу“ (Индия/ Австралия, 2012, Род Ратйен, 8’“Tau Seru”, India/ 
Australia, 2012, Rodd Rathjen, 8’) 
Сред необятността на Хималаите любопитството на млад номад го отвежда 
отвъд хоризонта. Това е историята на пътуващ пастир и на неговия син, който 
желае да опознае света. И един ден се появява възможност да промени живота си и 
той се възползва от нея. Действието се развива в Индийските Хималаи, в Ладак. 
“Пътувах през този район в Индия преди няколко години, написах сценария, след 
като се разболях от височинна болест. Трябваше да лежа известно време. Бяхме 
загубили много време в Лех – столицата на Ладак. Тогава срещнахме това момче и 
го включихме в нашата група, която се отправяше към втория по височина връх в 
света – К-2. Така започна всичко…” – казва режисьорът Род Ратйен.  
13.04-13.29 – “Сати” (Полша, 2013, Бартломией Швидерски, 25’/ “Sati”, Poland, 
2013, Bartłomiej Świderski, 25’) 
Филмов спомен за Пьотр Моравски, стъпил на шест осемхилядника, автор на 
първото зимно изкачване на Шиша Пангма, загинал на 8 април 2009 г. след падане в 
ледникова пукнатина на Дхаулагири. Неговата история, разказана от съпругата му 
Олга, е изпълнена с мъка и уважение към увлечението на съпруга. Разговорите с 
Олга Моравска са провеждани в първите месеци след смъртта на Пьотр. Първият – 
само месец след трагичното събитие. Кинодокументът съдържа силен емоционален 
заряд, съпоставяйки два контрастни свята. Зрителите се срещат със света на 
алпиниста и неговата голяма страст, решителност и чувство на удовлетворение, 
произтичащи от контакта му с планината. Но имат възможност да видят и 
обратната страна на медала. В разказа на Олга Моравска мъката на жената след 
загубата на съпруга, отчаянието и страданието се открояват ярко, а индийският 
ритуал сати, състоящ се в изгарянето на жената на погребалната клада на 
съпруга, се явява като непостижимо желание. 
 
13.30-14.00 – почивка/break 
 
Панорама “Избрани филми на Милан Огнянов”/Special panorama – movies by Milan 
Ognyanov 
 
14.00-14.25 – “Анапурна“ (България, 1986, Милан Огнянов, Емил Моллов, 25’/ 
“Annapurna peak”, Bulgaria, Milan Ognyanov, Emil Molkhov, 25’) 
През зимата на 1985/ 86 г. българи направиха опит за първо зимно изкачване по 
Южната стена на Анапурна и прекараха в подножието й почти половин година... 
Музиката е специално написана и изпълнена за филма от популярната група ФСБ. 
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14.25-15.02 – “Брат ми Панчо“ (България, 1986/ 1988, Милан Огнянов, 37’/ “My 
brother Pancho”, Bulgaria, Milan Ognyanov, 1986/ 1988, 37’) 
Документален филм, посветен на българския композитор Панчо Владигеров, за 
когото пред камерата разказва неговият брат-близнак – цигуларят Любен 
Владигеров. Снимките на филма са направени по времето на първото издание на 
Националния конкурс “Панчо Владигеров” за млади пианисти и цигулари в Шумен. В 
него присъстват и музикантите Александър Палей, Мишел Глоц, Алексис 
Вайсенберг, Вера Горностаева. 
15.02-15.12 – “Доминго“ (България, 1979, Милан Огнянов, 10‘/ “Domingo”, Bulgaria, 
1979, Milan Ognyanov, 10’) 
Неделя в Хавана. Градът и хората се разбуждат в деня за заслужена почивка. 
Ритъмът на живота и музиката започват постепенно да набират скорост и 
вечерта завършва с вихрен танц. Възрастта няма граници. Един безкраен неделен 
купон. До следващото "доминго"! 
15.12-15.19 – “Кантар“ (България, 1987, Милан Огнянов, Стефан Тодоров, Христо 
Илиев, 7’/ “Balance”, Bulgaria, 1987, Milan Ognyanov, Stefan Todorov, Christo Iliev, 7’) 
Един филм – метафора на алпинизма. Когато двама партньори по свръзка вървят по 
остър гребен и единият се подхлъзва и започва да пада от едната страна, другият 
се хвърля в другата, за да спре падането на другаря си. Така се получава “кантар”, 
който спасява живота и на двамата.   
15.19-15.26 – “Правило номер 1“ (България, 1993, Милан Огнянов, 7‘/ “Rule number 
one”, Bulgaria, 1993, Milan Ognyanov, 7’) 
Филмът е посветен на 60-годишнината от създаването на българската Планинска 
спасителна служба, която е учредена на 15 декември 1933 г. от членове на 
Българския алпийски клуб (БАК), Българския туристически съюз (БТС), Юношески 
туристически съюз (ЮТС) и Софийски ски-клуб. В организационния комитет влизат 
първооснователите Емануил Шаранков, Боян х. Стамов, Любен Телчаров, Александър 
Белковски, Васил Радев, а малко по-късно и Иван Боров, Никола Миронски, Никола 
Бошнаков. 
15.26-15.44 – “Долината на шерпите Соло Кхумбу“ (България, 1986, Милан 
Огнянов, Методи Савов, 18’/ “The Sherpa’ s valley Solo Khumbu”, Bulgaria, 1986, 
Milan Ognyanov, Metodi Savov, 18’) 
Филм за най-близкото обкръжение на Еверест и за Страната на шерпите – 
долината Соло Кхумбу в южното му подножие. 
15.34-15.59 – “Вихрите на Амбарица“ (България, 1999, Милан Огнянов,  Цветан 
Недков, Минко Занковски, 25’/ “Ambaritza windstorms”, Bulgaria, 1999, Milan 
Ognyanov,Tzvetan Nedkov, Minko Zankowski, 25‘) 
Разказ за Троянския отряд на ПСС, в който е проектирано всекидневието на всички 
планински спасители.  

- Голямата награда от Втория фестивал на планинарския филм в Троян през 
2000 г. 

 
Презентации/Presentations 
Голяма зала/Big Hall 
 
16.15-17.15 – премиера на филма “Защо Аляска” (България, 2014, Ина Владимирова, 
40’) за тазгодишното българско изкачване на най-високия връх в Северна Америка – 
Маунт Маккинли или Денали (на индиански “Трона на Слънцето”), висок 6194 м, и за 
докосването до до природата и хората на Аляска. Среща с авторите на филма и 
участиците в него Йоана Матеева, Румен Радев и Дойчин Боянов.   
Премиерата на филма ще е на Банскофилмфест’ 2014.  
17.15-17.55 – презентация “Поетични пътешествия” на Костадин Икономов, 
дългогодишен директор на националния парк “Пирин” (1980-1995), общественик, 
автор на три изложби глиптики (създадени от природни материали, събирани из 
Пирин), но преди всичко поет с изключителна дарба.  
17.55-18.35 – презентация във връзка с 10-тата годишнина от смъртта на 
изтъкнатия кинодокументалист Милан Огнянов, значителна част в чието богато 
творчество заемат филмите за планини, алпинизъм, екстремни спортове, режисьор 
на класическите произведения “Еверест – радост и мъка”, “Анапурна”, “Вихрите на 
Амбарица”, “Кантар” и др. Автор на презентацията е неговият син Антон Огнянов. 
Участват Методи Савов, Красимир Стоянов.  
 
18.35-18.50 – почивка/break 
 
18.50-19.20 – представяне на книгите на Румен Стоичков (“Из стръмнините на 
България”) и Спас Малинов (“Лавина от спомени”), 
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19.20-20.00 – презентация на Камен Бонев и Константин Стоилов “Пещерите и 
пещерняците на Иран през погледа на българина”, 
20.00-20.50 – презентация по случай 25-годишнината от експедицията, направила 
първото българско изкачване на статистически доказано за най-опасния 
осемхилядник Анапурна (8091 м), среща с ръководителя й Тодор Григоров и 
участници в паметното начинание. 
 
28 ноември, петък/28 Nov Friday 
Тържествената зала 
 
 
Прожекции за деца и младежи/Children program 
 
10.30-10.59 – “Мануел и “небесните” овци” (Германия, 2007, Силвия Роте, 29’/ 
“Manuel und die Wolkenschafe”/ “Manuel and Cloud Sheep”, Germany, 2007, Sylvia 
Rothe, 29’)  
Очарователен филм за малкия Мануел, който живее в долината Вал Сеналес (или 
Шналстал на немски) и много обича животните. Всяка години през юни той участва 
в преселението на овчарите и многобройните им стада за лятна паша в долината 
Йотц (Австрия). На есен, през септември, следва обратният път от пасищата към 
родното село. В един момент герой на филма става и случайно попадналия в района 
на снимките Райнхолд Меснер – в ролята на носач на една от клетките за малки 
агнета, които не могат да преминат през най-високата част от планината.  
11.00-11.44 – “Кораловият рай” (Швеция, 2011, Матиас Клум, 44’/ “The coral Eden”, 
Sweden, 2011, Mathias Klum, 44’)  
Документален филм на един изключителен майстор – Матиас Клум, който е старши 
фотограф на „National Geographic”. Показва кораловият рай край бреговете на 
състоящия се от 1500 острова  архипелаг Раджа Ампат (Западна Папуа, Индонезия) 
през очите на едно 12-годишно момче и неговото семейство. 
11.44.12.06 – “Танцът на времето”, Бразилия, 2011, Кристиан Спенсер, 22’ (“A 
danca do tempo”/ “The dance of time”, Brasil, 2011, Christian Spencer, 22’)  
Изключително пътешествие в страната на сменящите се годишни времена. 
Четири години снимки в планините на територията на дъждовните гори в Бразилия, 
близо до Атлантическия океан, донасят кадри, в които буйната природа сякаш 
танцува в ритъма на оригиналния саунд трак на филма “Танцът на времето”.  
 
12.00-12.30 – почивка/break 
 
12.30-12.40 –“Катерачното турне на “Мармот” – осма спирка: Еквадор” (САЩ, 
2014, 10’/ “Marmot's Lead Now Tour - Stop 8 – Ecuador”, USA, 2014, 10’) 
Еквадор е 8-мата спирка от катерачното турне на фирмата “Мармот”, която има 
за цел  да вдъхнови хората чрез скално катерене и да събере средства за 11 
нестопански организации.  В Еквадор екипът изкачва вулкани, стига до кратерни 
езера, запознава се с местната кухня, прави катерачни премиери. Сред върховете, 
ниските мъгли и стадата алпака, усещането за земята е като в приказка. Можете 
да видите и как Пейджи Клаасен изкачва премиерно тура “Middle Earth” (5.13d/ 8b) на 
3962 м в Националния парк Кахас.  
 
12.40-13.48 – “Корени и криле” (Италия, 2013, Лиза Вимер, 58’/ “Roots and wings” 
(Italy, 2013, Lisa Wimmer, 58’)  
“Ако наистина искаш да летиш, ще го направим!” – обещава Оливер на дъщеря си 
Елоиза по време на телефонно обаждане за осемнадесетия й рожден ден. Но тя иска 
от баща си не само да й бъде учител по летене. През последните 18 години 
екстремният немски пилот Оливер Гене е приключенствал по света с параплана си, 
докато дъщеря му е расла без него в Сантяго де Чили. И така, и за двамата 
уроците по летене се превръщат в голямо приключение, в търсене на собствената 
идентичност и на семейната общност. 
 Среща с режисьорката на филма Лиза Вимер.  
 
13.48-14.00 – “Скално катерене в Панама” (Панама, САЩ, 2013, 12’/ "Panama rock 
climbing”, Panama/ USA, 2013, 12’) 
Този документален филм описва живота на първия панамски спортен катерач – 
Сесар Аугусто Мелендес Кастийо. Разказана е и историята на скалното катерене в 
страната, която не е чувала за него, докато на сцената не се появява Сесар 
Аугусто.  
14.00-15.30 – “В” като Валтер” (Италия, 2013, Паола Неси, 80’/ “W di Walter”, Italy, 
2013, Paola Nessi, 80’)  
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Валтер Бонати и Росана Подеста се срещат, когато и двамата са на върха на 
кариерите си. Тя е известна актриса със световна слава, а той е знаменит 
изследовател на далечни земи, но преди всичко – творец на историята на 
алпинизма. Два много различни свята, които, както казва Росана, бавно се 
свързват, за да създадат ненарушима връзка. Този филм е последният жест на 
Росана към Валтер, в който разказва за великия мъж с изключителна любов.  
Среща с режисьорката на филма Паола Неси. 
 
15.30-15.45 – почивка/break 
 
Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
10.30-11.22 – “Памет от желязо” (Италия, 2012, Томазо Паскини, 52’/ “Una memoria 
di ferro”, Italy, 2012, Tommaso Pasquini, 52’) 
Фонтоа във френския район Лорен. От стотиците рудници, които са захранвали 
европейската индустрия повече от век, днес са останали само метални скелети и 
рушащи се съоръжения – символ на производствен модел, привличал хиляди 
работници от цяла Европа, примамени от миража за по-щастлив живот. И мнозина 
жители на италианската планинска област Трентино Алто Адидже (Южен Тирол) са 
напуснали родните си места, надявайки се на изкачване по социалната стълбица, 
чрез… слизането в мините.  
11.22-11.47 – “Алтай, който трябва да опазим” (Русия, 2012, Наталия Бондарчук, 
25’/ “Алтай заповедный”, Россия, 2012, Наталья Бондарчук, 25’) 
Алтай. Пътешестиве в непознатото. Известната актриса и режисьорка Наталия 
Бондарчук (дъщеря на знаменитите Ина Макарова и Сергей Бондарчук) разказва за 
необикновената природа на Алтай и за уникалните хора, обитаващи тези земи. 
Наталия Бондарчук пише: “Посетих Алтай за първи път преди 20 г. и се влюбих в 
това чудесно кътче!”. В края на юли 2013 г. със своя снимачен екип тя посещава 
Катунския биосферен резерват и труднодостпното и таинствено плато Укок в 
Източен Алтай. Там, на 2500 м, се събират границите на четири държави – Китай, 
Монголия, Казахстан и Русия. С два всъдехода групата преодолява стотици 
километри из планинската пустош. Препятствията са на всяка крачка, но 
неизвестността е невероятно прималива и носи нови и нови открития.  
11.47-12.09 – “Казвам се Рената” (Полша, 2013, Бартек Солик, 22’/ “Jestem 
Renata”/ “My name’s Renata”, Polska, 2013, Bartek Solik, 22’)  
През 2007 г. Рената Калужа получава тежка контузия на гръбначния стълб по време 
на катерене и остава трайно парализирана от гръдния кош надолу. След дългото 
лечение, въпреки силните болки, Рената подновява активните си занимания със 
спорт. Благодарение на подкрепата на семейството и съпруга й, но главно на 
изключителната си упоритост и твърдост на духа, героинята на филма се връща в 
любимите си планини. Кара ски, а с хендбайк (велосипед, чиито педали се въртят с 
ръце) постига световни успехи. Един от най-големите в света джаз-пианисти 
Лешек Можджер е предоставил за филма своята изключителна музика.  
12.09-13.01 – “Чудният свят на леда” (Финландия, 2013, Илкка Раутио, 52’/ 
“Wonder world of ice”, Finland, 2013, Ilkka Rautio, 52’) 
Филмът разказва за съвременна Лапландия и за превръщането й от затънтено и 
далечно място в център на международния туризъм. Група китайски ледени 
скулптори пристигат, за да построят екзотичен леден парк, наречен “Чудния свят 
на леда”. Един от тях е Хуанг Шен, млад китайски студент, който носи своите 
мечти. Всеки ден той се преоблича като панда, за да привлича туристите. В това 
“амплоа” той разсъждава за разликите между финландското и китайското 
общество и за статута на китайците в съвременния свят. 
 
13.00-13.30 – почивка/break 
 
13.30-14.23 – “Роден в Карачай” (Русия, 2013, Марат Дураев, Борис Кипкеев, 53’/ 
“Рожденный в Карачае”, Россия, 2013, Марат Дураев, Борис Кипкеев, 53’/ “Born in 
Karachai”, Russia, 2013, Marat Dureev, Boris Kipkeev, 53’) 
На 18 август 1999 г., в 10 часа и 36 мин, първият нечифтокопитен “алпинист” 
стъпва на най-високия връх в Европа – Елбрус (5462 м). Това е един кон от 
прочутата карачаевска порода. Нейното селектиране и съхраняване е национална 
гордост на кавказкия народ карачаевци и се преплита тясно с историята му, в 
която едно от най-тежките и най-драматичните събития е безчовечната и 
незаконна депортацията на карачаевците през 1943 г. от родните им места в 
Киргизия и Казахстан и ликвидирането на Карачаевската автономна област по 
решение на централната съветска власт и лично на Й. В. Сталин. Идеята за филма, 
който е посветен на всичко казано по-горе, се ражда през 2009 г. след официалното 
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признаване на карачаевската порода коне във Франция. А снимките започват 
веднага след приключването на генетическата експертиза.  
14.23-14.36 – “Рюкан – леден рай в далечен край” (Полша, 2013, Ян Виежейски, 13’/ 
“Rjukan Ice Paradice”, Polska 2013, Jan Wierzejski, 13’) 
Рюкан е малко и почти целогодишно заснежено градче на 170 км западно от Осло. 
Поради специфичните атмосферни условия в долината там всяка зима се появяват 
многобройни ледени каскади, които привличат катерачи по лед от цяла Европа. 
Герой на филма е Павел Карчмарчик с лиценз на Международния съюз на планинските 
гидове, който посещава Рюкан по няколко пъти на сезон.  
14.36-15.28 – “Издигане” (Франция, 2013, Лоран Жаме, 52’/ “Rise”, France, 2013, 
Laurent Jamet, 52’)  
Казва се, че пътешествията формират нови възгледи за света. Но те променят и 
вижданията за познатото обкръжение и за самите нас. Откриването на живота на 
планинците в страни, различни от нашата, променя подходът ни към ските и 
планините.  Авторът на филма пише: “Като скиори от западния свят често сме 
дотолкова привилегировани, че ни интересува само пътят надолу, а останалото е 
без значение. Но сега вече ще трябва да се концентрираме и върху изкачването, да 
започваме от най-ниското. Овладяванвто на алпийската техника ни позволява да 
стигаме до места, които винаги сме смятали за недостижими”.  
 
15.30-15.45 – почивка/break 
 
Залата на Посетителския и информационен център/Visitor Information Center Hall  
(Банско, площад “Възраждане” 4, срещу църквата и до паметника на Паисий 
Хилендарски) 
 
10.30-11.41 - “Следи” (България, 2013, Алеко Желязков, 71’/ “Tracks”, Bulgaria, 2013, 
Aleko Zhelyazkov, 71’)  
Филмът не само показва красиви и екстремни моменти от изминалите ски-сезони, 
но и ни връща в годините, когато освен извънпистово каране друго не е 
съществувало. Забравени архивни кадри ще бъдат излъчени за първи път на голям 
екран. Няколкото сюжетни линии на филма ни срещат  както със спомените на 
първите смелчаги, навлезли със ски в планината още в края на 40-те години на 
миналия век, така и с наследниците им по дух - днешните “панти” (фрирайдъри и 
екстремни скиори), преоткрили този спорт на тийнейджърска възраст през 90-те. 
11.41-12.07 – “Броуд пик – първото зимно изкачване” (Полша, 2013, Дариуш 
Кмиечик, 26’/ “Broad peak. Zdobywcy historii”/ “Broad peak. First winter ascent”, 
Polska, 2013, Dariusz Kmiecik, 26’) 
Дариуш Кмиечик представя кулисите на една от най-важните и най-трудните 
експедиции на полските хималаисти. “За някои това бе успех, но за мене лично бе 
поражение” – споделя Кшищоф Виелицки, ръководител на екипа, направил първото 
зимно изкачване не Броуд пик. На 5 март 2013 г. всички участници бяха на върха, но 
се върнаха само половината от тях. За това как е изглеждала тази експедиция 
разказва филмът на полския телевизионен канал “Факти” – на базата на записи от 
разговорите по радиостанциите от онези дни и на споделеното от участниците и 
от близките на загиналите Мачией Бербека и Томаш Ковалски.  
12.07-13.19 – “Еребус, закъснялата операция” (Нова Зеландия, 2013, Шарлот 
Парди, Питър Бъргър, 72’/ “Erebus, operation overdue”, New Zealand, 2013, Charlotte 
Purdy, Peter Burger, 72’) 
На 28 ноември 1979 г. реактивен самолет “McDonnell Douglas DC-10” с новозеландска 
регистрация ZK-NZP и с 257 пасажери на борда се блъска във връх Еребус в 
Антарктида. Няколко часа по-късно 11 обикновени полицаи са вдигнати под тревога. 
Експедицията до най-недостъпното място на Земята за действия след една от най-
големите по онова време катастрофи в историята на въздухоплаването ги 
принуждава да стигнат до границата на своите възможности. По време на 
търсенето на жертвите следователи се опитват да разкрият тайната на 
врязването на огромния самолет във върха посред бял ден. Имала ли е 
авиокомпанията тайна, която е искала да скрие? За първи път Новозеландските 
авиолинии повдигат завесата над тази история. Съчетанието между високо 
качество на филмовата реконструкция с оригиналните архивни кадри и интервюта 
и снимки от великолепните антарктически пейзажи създават поразителна, 
правдива картина на необикновената полицейска акция.  
13.19-13.40 – “Лешоядите на Тибет” (САЩ, 2013, Ръсел О. Буш, 21’/ “Vultures of 
Tibet” (USA, 2013, Russell O. Bush, 21’) 
Поради бързото развитие на Западен Китай, небесното погребение - свещен 
ритуал, при който лешоядите се хранят с телата на починалите тибетци, вече е 
станал туристическа атракция. Местата, на които се извършва ритуалът, са 
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посочени на картите и местните власти издават разрешения на туристи да 
наблюдават случващото се. Последните заснемат церемонията против волята на 
семействата на починалите. Реализиран през 2011 г., в пика на международното 
недоволство, филмът разказва за настоящата ситуация около небесните 
погребения и ги използва като метафора за най-големите проблеми пред съвременен 
Тибет. 
 
13.40-14.00 – почивка/break 
 
14.00-14.26 – “Зовът на планината – Швейцарският алпийски клуб на 150 години” 
(Швейцария, 2013, Гиери Венцин, 26’/ “Il clom della pezza – 150 onns Club Alpin 
Svizzer”/ “The call of the mountain – the Suisse Alpine Club is 150 years old”, 
Switzerland, 2013, Gieri Venzin, 26’) 
Рудолф Теодор Зимлер от областта Волисхофен край Цюрих се изкачва нейде из 
планината Тьоди, когато му хрумва идеята за учредяване на Швейцарският алпийски 
клуб (ШАК). Клубът е създадден на 19 април 1863 г. и Зимлер е първият му 
президент. Хижа “Грюнхорн” – “майката” на всички 152 алпийски хижи в страната – 
е построена същата година. Днес ШАК е национална институция с 140 000 членове, 
а туризмът процъфтява. Документалният филм на Гиери Венцин включва 
пресъздадени исторически сцени, разказва чудната история за овладяването на 
Алпите и представя ролята на ШАК в това дело. 
14.30-14.35 – “Ледопад” (Швейцария, 2014, Йозеф Ареди, 5’/ “Icefall” (Switzerland, 
2014, Joseph Areddy, 5’) 
Филмът е дълъг само пет минути, но е изключително впечатляващ от визуална 
гледна точка. Дани Арнолд, Щефан Зийгрист, Аляж Андерле и още неколцина 
великолепни катерачи преодоляват осветени през нощта замръзнали водопади. 
Отличен пример за сътрудничество между реализаторите на филма и катерачите 
върху фона на суровата красота на замръзналите водопади в Норвегия.   
14.35-15.31 – “Голямото прекосяване” (Италия, Австрия, Германия, Пакистан, 
2014, Матиас Аберер, Щефан Фритче, 56’/ “The great crossing”, Italy, Austria, 
Germany, Pakistan, 2014, Matthias Aberer, Stefan Fritsche,  56’) 
В края на март 2013 г. Тамара Лунгер (една от най-силните ски-алпинистки и 
планински бегачки в света, през това лято стъпи на К-2 без кислород), баща й 
Хансйорг Лунгер, Щефан Фритче и Матиас Аберер тръгнаха с керван носачи от 
Шимшал в Северен Пакистан към ледника Бралду. Претоварвайки багажа си на 
шейни тип пулка, теглени от тях, те изминаха 140 км по ледника, навлизайки в 
някои странични долини и набелязвайки за изкачване редица шестхилядници от 
обкръжението им. През прохода Лупке Ла (5570 м) се прехвърлиха на ледника Сим 
Ганг и покрай “Снежното езеро” и по ледника Биафо стигнаха до Асколе.   
 
Презентации/Presentations 
Голямата зала/Big Hall 
 

15.45-16.25 – презентация по случай 60-годишнината от първото изкачване на К-

2, Петър Атанасов 

16.25-16.55 – презентация, в която членът на журито на Банскофилмфест’ 

2014 Жозеф Пекен (Италия), изтъкнат режисьор, член е на управителния съвет на 

Асоциацията на италианските кинодокументалисти, ще представи един от най-

красивите и най-привлекателните райони на Италия – долината Вале д’ Аоста. 

През 2007 г. Жозеф Пекен печели една от наградите на най-големия и най-стария в 

света международен фестивал на планинарския филм в Тренто [на Етнографския 

музей в Сан Микеле ал’ Адидже (Museo degli usi e costumi della Gente Trentina)]. През 

2009 г. филмът му “В един друг свят” (“In un altro mondo”/ “In another world”) е в 

официалната селекция на 62-рия Международен кинофестивал в Локарно, на 22-рия 

Международен филмов фестивал в Токио, печели Специалната награда на 12-тия 

Международен фестивал на екологичния филм в Торино и Гран При от 24-тия 

Международен кинофестивал, посветен на природните паркове и на опазването на 

природата в Сондрио. 
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16.55-17.55 – среща с Николай Петков (единственият българин с две изкачвания на 

Еверест през 1984 и 2004 г., единственият човек в света, обходил всички ръбове на 

върховата пирамида на Еверест), Кирил Досков (стъпил на Еверест през 1984 г. в 

свръзка с Николай Петков), Методи Савов (единственият българин, имащ изкачване 

на Еверест през 1984 г. и ръководил експедиция на същия връх, 2004 г.), Дойчин 

Боянов, стигнал до Еверест без кислород през 2004 г. – по случай 30- и 10-

годишнината на българските национални експедиции на Еверест през 1984 и 2004 г. 

17.55 – 18.10 – почивка  

18.10 – 19.10 - презентация на Хуан Менендес Гранадос (Испания), чието име 

нашумя, след като на 17 януари 2014 г. стана първият човек в света, който стига 

до Южния полюс с велосипед. Той измина 1130 км за 46 дни, тръгвайки от брега на 

залива Херкулес (на 80 градуса южна ширина). През последната седмица от прехода 

си, когато хранителните му запаси намаляха, а метеорологичната и снежната 

обстановка се влошиха, той демонстрира непоколебимост и воля да доведе 

започнатото докрай. При това действаше в режим на пълна автономност – без 

никакви предварително подготвени депа по пътя, без заброски от въздуха и каквато 

и да било странична помощ, карайки своя специално подготвен велосипед с широки 

гуми и теглейки след себе си шейна с всичко необходимо (храна, гориво, екипировка). 

Хуан Гранадос има богат приключенски и пътешественически опит и славата на 

най-големия off road-колоездач. Това се потвърждава само от един бегъл поглед на 

начинанията му през последните години: 2009 г., март-април – велопътешествие из 

Канадска Арктика (1800 км по ледени и снежни терени, при температура, която 

понякога пада до минус 30 градуса по Целзий); 2010 г., март-април – прекосяване с 

велосипед на замръзналото езеро Байкал (първото преминаване през Байкал от бряг 

до бряг с колело в режим на пълна автономност) –730 км по ледената повърхност и 

частично по бреговете й за 19 дни; 2011 г., март – в рамките на 30 дни изминава 

1000 км, пресичайки Танзания и изкачва най-високия връх на Черния континент 

Килиманджаро (5895 м); 2011 г., октомври – 775 км за 15 дни с достигане на 4000 м 

надморска височина: това са параметрите на велоприключението в Памир, на 

територията на Таджикистан; 2012 г., април – 10-дневен траверс на две колела от 

западния до източния бряг на Гренландия по линията на Северния полярен кръг.  

19.10 – 19.45 - презентация на Дамяно Ленци (Италия). Мнозина го посочват като 

най-добрия в света съвременен ски-алпинист. Триумфира в тазгодишната Световна 

купа по ски-алпинизъм, надделявайки над такива светила, като световноизвестния 

екстремалист Килиан Хорнет (Испания) и Уилям Бон Мардион (Франция). Роден е на 

14 август 1987 г. в Домодосола в подножието на Алпите, от италианската страна 

на прочутия Симплонски тунел (провинция Вербано-Кузио-Осола, Пиемонт). Той е и 

състезател по ски-бягане, като защитава цветовете на италианската армия и по-

точно на нейните планински части, т. нар. “Алпини”. 2014 г. е най-успешната в 

досегашната богата кариера на Дамяно, защото не само стана притежател на 

Световната купа, но и постигна победи в трите най-големи състезания по ски-

алпинизъм – един много рядко срещан “хеттрик” в дисциплината. Най-напред, от 20 

до 23 март т. г. с Матео Айдалин спечели прочутата надпревара “Pierra Menta”. 

След по-малко от седмица, от 28 до 30 март, със същия партньор победи в друго 

знаменито ски-рали – “Tour du Rutor Extrême” във Вале д’ Аоста. Най-накрая дойде 
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триумфът му (с Матео Айдалин и Микеле Боскачи) в тазгодишното издание на 

третото от класическите състезания по ски-алпинизъм – “Patrouille des Glaciers”. 

19.45 – 20.45 - презентация на Ричард Дейвид Паркс (Великобритания), 

притежател на световния рекорд за най-бързо изкачване на седемте 

континентални първенци плюс стигане до Южния и Северния полюс на Земята – 6 

месеца, 11 дни, 7 часа и 53 минути, в рамките на проекта “737 Challenge”. Рекордно 

е и времето му за справяне с предизвикателството “Seven Summits”. Реализирайки 

спортната си цел, уелсецът успява да събере около 3 000 000 паунда, които дарява 

на “Marie Curie Cancer Care”. През декември 2012 г. Ричард се опита да стигне до 

Южния полюс соло и в режим на пълна автономност (без никаква странична полюс) 

от базата “Херкулес”. През януари 2013 г. се наложи да му бъде доставена 

допълнително храна чрез заброска от въздуха. Това го накара да прекрати 

начинанието. Върна се в Антарктида в края на миналата 2013 г., за да завърши 

прехода си до Южния полюс на 4 януари 2014 г. в желания стил – соло и без никаква 

странична помощ. Това е най-скоростното стигане до най-южната точка на 

Земята от представител на Великобритания. 

 

22.00 часа – парти в клуб “Пирин 75” , DJ, фестивално намаление/ party night in 
Club “Pirin 75”, DJ 
 
29 ноември, събота/29 Nov Saturday 
Голямата зала/Big Hall 
 
11.00-12.00 – Панел „Survival” -  презентация на отряда на Планинската спасителна 
служба в Банско на тема “Лавини и други опасности в зимен Пирин”  
 
Тържествената зала/Turzestvena Hall 
 
10.30-11.23 – “Стъпки по билото” (Словакия, 2013, Павол Барабаш, 53’/ “Stopy na 
hrebeni”/ “Footprints on the ridge”, Slovakia, 2013, Pavol Barabas, 53’) 
Западните, Високите и Беланските Татри. Свързва ги впечатляващо с красотата и 
могъществото си логично и дълго било. По него се издигат над 130 върха, скални 
кули и игли. Преминаването му през зимата – без никаква странична помощ, без 
предварително подготвени депа по пътя, без заобикаляне на върховете, без слизане 
в долините – е огромно предизвикателство. Според словашкият алпинист Владо 
Прулик – по-трудно от изкачване на Еверест без кислород (каквото той има в 
актива си). Двама приятели решават да осъществят траверса в описания стил. 
Това е филмов разказ за смелостта и страховете, за надеждата и болката, но 
преди всичко за приятелството и за доверието между партньорите по свръзка. 
11.23-13.01 – “Рораима – катерачи в “Изгубения свят” (Австрия, 2013, Кристиан 
Лонк, Филип Мандерла, 98’/ “Jäger des Augenblicks - Ein Abenteuer am Mount 
Roraima”, Austria, 2013, 98’) 
Герои на този пълнометражен документален филм са легенди още преди това 
приключение – звездата на състезателното и спортното катерене Щефан Гловач, 
родоначалникът на катеренето в стил “Red Point” Курт Алберт и изключителният 
фотограф Холгер Хойбер. Тази група от опитни катерачи и пътешественици е 
изправена не само пред спортно предизвикателство, но и през приключението да 
открие нови трудни пътища през райони, които съвсем спокойно могат да бъдат 
причислени към категорията на “неоткритите” от човека. Тази мисия се оказва 
най-трудната и най-опасната в живота на всеки от тримата. Отказвайки се от 
подкрепа с технически средства и от транспорт, тримата приятели поемат към 
необикновено трудния и недостъпен масив Рораима, Югоизточна Венецуела.  
 
13.00-13.30 – почивка/break 
 
13.30-14.46 – “Всичко, което мога”(Канада, 2011,  Ерик Крослaнд, Дейв Мосъп, 76’/  
“All I can”, Canada, 2011, Eric Crosland, Dave Mossop, 76’) 
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Авторите с гордост представят “Всичко, което мога” – дългодишен проект, 
обединяващ  страстта за спускане и откриване на нови предизвикателства с 
възможността да помогнем на природата. Филмът се стреми да обнови 
световната планинска култура и да ни изгради като лидери на една своеобразна 
революция. Трябва да се вдъхновим да помогнем на природата и да се научим как да 
направим първата крачка в тази посока. Режисьорите Ерик Кросланд и Дейв Мосъп, 
носители на многобройни награди, пътешестват из Чили, Мароко, Аляска, 
Британска Колумбия и т. н. с приятелите си – екстремните скиори, Кей Питърсън, 
Марк Абма, Ерик Хьорлейфсон, Джей Пи Оклер, Джеймс Хайм, Крис Рубенс, Майк 
Дъглас, Дейна Флаар, Рори Бушфийлд, Йън Макинтош, Линдзи Дайър, Алекси Годбаут, 
Мати Ричард, Чад Сайърс и други.  Музика: “The Tempest” и “Pendulum”. 
 
 
Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
10.30-11.30 – “Последното голямо изкачване” (Великобритания, 2013, Аластър 
Лий, 60’/ “The Last Great Climb”, Great Britain, 2013, Alastair Lee, 60’) 
Филмът на Аластър Лий е епопея сред поразителните върхове на Земята на 
Кралица Мод в Антарктида. Създателите на филма следват Шон “Стенли” Лийъри, 
Джейсън Пикълс и Лио Хоулдинг по време на първото им изкачване по 
североизточния гребен на величествения връх Улветана (2931 м). Това е едно от 
най-трудните от техническа гледна точка изкачвания в едно от местата с най-
суров климат на нашата планета. Филмът разказва за сбъдаването на мечтата на 
живота на алпиниста – стигането до един от най-далечните и най-непристъпните 
върхове на Земята. Разказът за изкачването се преплита с необикновено 
интересната история на върха, който е открит едва през 1994 г. Всеки епизод от 
дръзката експедиция е “хванат” от камерата на лауреата на множество филмови 
награди Аластър Лий. Запознаваме се отблизо с неустрашим и необикновен екип. 
Групата дълго време се радва на отлични метеорологични условия, докато на гърба 
й се стоварват крайно лошо време на финала на начинанието им. Филмът съдържа 
интервюта с Конрад Анкер, Дъг Скот и Крис Бонингтън, а така също с норвежките 
алпинисти Ивар Толефсен и Роберт Касперсен, които първи откриват района през 
1994 г.  
11.30-11.34 – “Сас Пордои” (Чехия, 2014 г., Томаш Галасек, 4’ “Sass Pordoi”, Czech 
Republic, 2014, Tomáš Galásek, 4’) 
Чешкият BASE-скакач Мартин Трдла в Доломитите. За съжаление, малко след 
получаване на филма, на 29 август т. г., дойде съобшението за неговата гибел от 
полската страна на най-високия връх в планината Кърконоше – Шниежка (1603 м), 
при полет с делтаплан. Прожекцията в Банско е израз на почит към паметта му.  
11.34-12.34 – “Алпинистите от Закопане” (Полша, 2014, Йежи Порембски, 60’/ 
“Zakopiańczycy”, Polska, 2014, Jerzy Porębski, 60’) 
Йежи Порембски, авторът на документалните филми “Кукучка” и “Помощта идва от 
небето” (председател на журито на Банскофилмфест’ 2011), предлага своето 
поредно произведение. То показва изключително интересната общност на 
алпинистите от Закопане. Алпийският им клуб (“Klub Wisokogurski”) е най-малкият 
от този род в Полша, но обединява изключителни личности. Организирани от него 
експедиции и негови членове като участници в други начинания са постигали 
световни успехи. Достатъчно е да се споменат само първите зимни изкачвания на 
Манаслу през 1984 и на Чо Ойю през 1985 г. Филмът приближава до зрителите тази 
необикновена общност на хора, свързани с планината по силата на своето 
местоживеене, работа и неутолима страст. Йежи Порембски казва: “Животът на 
повечето от тях е изцяло свързан с планините. Те са спасители, гидове, 
инструктори. Работят в планината, а след работа отиват в планината, за да си 
починат”.  
12.34-12.57 – “По-дълбоко от снега“ (Великобритания, 2013, Ишмар Баджич, 23‘/ 
“Deeper than snow”, Great Brirain, 2013, Ismar Badzic, 23’) 
Студентът по философия от Шефилдския университет Ишмар Баджич показа 
премиерно дебютния си филм “Бяла линия“ по време на Шефилдския фестивал на 
приключенското кино миналата година. За нас е удоволствие да споделим с вас 
следващият му филм за сноубордиста Джейк Корниш. При посещението му в Ненда 
(Швейцария) той е затрупан от лавина, което едва не му струва живота. Ишмар 
казва: “Това не е филм за сноуборд, a за един сноубордист и историята е “по-
дълбока от снега“. Това е още една възможност да надникнем във вътрешния свят 
на Джейк след тежките преживявания при лавинния инцидент”. 
 
13.00-13.30 – почивка/break 
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13.30-14.44 – "Пещерно царство" (България, 2014, Яни Янев, Михаил Ненов, 74’/ 
“Caving Kingdom”, Bulgaria, 2014, Yani Yanev, Mikhail Nenov, 74’) 
Филмът е посветен и на 85-годишнината на организираното пещерно дело в 
България и  е първият български пълнометражен филм за пещери и спелеология. 
 
 
 
Залата на Посетителския и информационен център/Visitor Information Center Hall 
(Банско, площад “Възраждане” 4, срещу църквата и до паметника на Паисий 
Хилендарски) 
 
10.30-11.55 – “Облаци и книги” (Франция, Италия, 2013, Пиер Паоло Джиароло, 85’/ 
“Libri e nuvole”/ “Books and clouds”, France, Italy, 2013, Pier Paolo Giarolo, 85’)  
В едно забравено от Бога селце в Перуанските Анди една млада жена очаква 
появата на нови книги, които трябва да бъдат донесени на гръб от местния 
библиотекар. Провинциалните библиотеки в Перу разполагат с по няколко дузини 
книги, които се обменят между различни общности. Хора с книги на гръб 
странстват из първични пейзажи, съвсем близо до облаците. “Пътуването с 
книгите, четенето им и вникването в тях е най-добрият към път взаимното 
уважение и разбирателство” – казва един от героите на филма.  
11.55-12.11 – “Китрал” (Аржентина, 2013, Франсиско Хоакин Папарела, 16’/ 
“Quitral”, Argentina, 2013, Francisco Joakuín Paparella, 16’ ) 
Един чилиец предприема конно пътешествие из родните места на своите предци в 
Аржентинска Патагония, по време на което спира в случайни схлупени колиби, за да 
се скрие от дъжда.  
12.11-13.03 – “Капитанът на Шакълтън” (Нова Зеландия, 2012, Лиан Пули, 52’/ 
“Shackleton’s Captain” (New Zeeland, 2012, Leanne Pooley, 52’) 
През 1914 г. Британската трансантарктическа експедиция на сър Ърнест 
Шакълтън се отправя към Южния полюс и към тежко изпитание. Филмът разкрива 
истината за невероятното спасяване и показва как изключителните способности и 
героизмът на един мъж – Франк Уорсли, капитан на кораба “Индюърънс” 
(“Endurance” – “Издръжливост”), правят спасението възможно. Уорсли e изправен 
пред невъзможна ситуация, когато корабът е скован от ледовете на Антарктика. 
Плавателният съд постепенно е разрушен от ледовете, а капитанът и екипажът 
му са принудени да го напуснат. Те прекарват следващите десет месеца, живеейки 
на леден къс, и използват три спасителни лодки, за да се придвижат до самотна 
скала, наречена Слоновия остров. Мъжете са изправени пред сигурна смърт от глад 
и студ, което принуждава Уорсли, Шакълтън и четирима души от екипажа да се 
отправят с една от малките лодки на 800 мили разстояние през Южния океан към 
малкия остров Южна Джорджия, където се надяват да получат помощ от норвежка 
китоловна база. Животът на 28 души е под въпрос, докато Уорсли навигира в най-
тежките възможни условия – огромни вълни, айсберги и урагани. Подвигът и до днес 
се смята за един от най-смелите в историята на мореплаването. 
 
13.00-13.30 – почивка/break 
 
13.30-13.54 – “Мънистата на хималайската броеница” (Полша, 2014, Войчиех 
Круликовски, 24’ “Paciorki himalajskiego różańca”/ “Beeds of Himalayan rosary”, 
Poland, 2014, Wojciech Królikowski   24’) 
Биографичен филм за Йежи Кукучка по случай 25-годишнината от неговата гибел (24 
октомври 1989 г.) при опит за първо изкачване по Южната стена на Лхотце. Когато 
полският алпинист като втори в света изкачи осемхилядници, Райнхолд Меснер му 
изпрати телеграма: “Ти не си втори, ти си велик”. Няколко години по-късно, при 
първото си посещение в Полша, Меснер заяви по повод смъртта на Кукучка и 
другите останали завинаги в най-високите планини полски алпинисти от златното 
поколение: “Загинаха, защото бяха най-добрите!”   
В Банско ще бъде премиерата на филма в чужбина.  
13.54-14.45 – “Накъде?” (Италия, 2014, Лука Бих, 51’/ “Verso dove”, Italy, 2014, Luca 
Bich, 51’) 
Биографичен филм за един от най-великите алпинисти Курт Димбергер, участник в 
първите изкачвания на два осемхилядника – Броуд пик (8047 м) през 1957 г. и 
Дхаулагири (8167 м) през 1960 г., носител на наградата “Златен пикел” за цялостен 
принос в развитието на световния алпинизъм. Курт Димбергер е гостувал два пъти 
в България – през 2009 г. на Банскофилмфест и през 2010 г. в Стара Загора.  
Филмът ще бъде представен в България от неговия режисьор Лука Бих.  
 
Презентации/Presentations 
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Голямата зала/Big Hall 
 

Голямата зала 

15.00-16.00 – презентация на Карл Габл (Австрия), който благодарение на високата 

си квалификация, огромния планинарски и алпинистки опит и непостижимата си 

интуиция си е завоювал позицията на метеорологичен гуру на всички най-трудни 

начинания в Хималаите и Каракорум. На базата на неговите прогнози градят 

своята тактика най-големите – Симоне Моро, Ули Щек, Герлинде Калтенбрунер и 

Ралф Дуймович, Алекс и Томас Хубер и т. н., и т.н. Роден на 21 декември 1946 г. в 

Санкт Антон ам Арлберг, от ранните си младежки години започва да се занимава с 

планинарство и алпинизъм и придобива правоспособност на планински водач и 

инструктор по ски. Има редица трудни изкачвания на Патериолс, Монте Роза, 

Ортлер, Кьонигшпитце, Чима Гранде, Автор е на първото изкачване по Южната 

шпора на Уаскаран (Невадо Уаскаран, 6869 м) в Перуанските Анди. Има в актива си 

също така спускане със ски (по онова време това е световен рекорд) от най-

високия връх на Афгански Хиндукуш – Ношак (7492 м) през 1970 г. След като 

завършва специалност “Метеорология” в Университета в Инсбрук започва работа в 

Централния институт по метеорология и геодинамика на Република Австрия, чийто 

директор е от 1978 до 2011 г. От 1976 г. е доктор по метеорология и философия. 

Изключителна е ролята му за успехите на зимния хималаизъм. Симоне Моро е 

категоричен, че първите му зимни изкачвания на Макалу през 2009 г. и на 

Гашербрум-2 през 2011 г. в много голяма степен се дължат на прецизните прогнози 

на австрийския специалист. “След 2003 г. единствените предвиждания за времето, 

на които се доверявам и които винаги се сбъдват, са тези на Карл Габл” – заявява 

Симоне. Понастоящем метеорологът от Тирол годишно осигурява прогнози за 

времето на средно 50-60 експедиции в най-дивите, най-непристъпните и най-

негостоприемните части на света, най-често в Хималаите и Каракорум. 

16.00-17.00 – презентация на Давид Гьотлер (Германия). През зимата на 2013/ 2014 

г. Давид бе партньор на височинен алпинист номер едно в света – италианеца 

Симоне Моро, в опита за първо зимно изкачване на Нанга Парбат (8125 м). Двамата 

действаха по Маршрута на Ханс Шел (по Южната или Рупалската стена на върха) и 

водиха близо тримесечна битка със сковаващия мраз и пронизващия леден вятър, 

стигайки до около 7400 м. През 2003 г. изкатерва трудния маршрут „Supercanaleta“ 

на Фицрой в Патагония. Записва зимни изкачвания по северните стени на Айгер, 

Матерхорн и Гранд Жорас в Алпите. Има пет осемхилядника в актива си – 

Гашербрум-2 (8035 м), Броуд пик (8047 м), Дхаулагири (8167 м), Лхотце (8516 м) и 

Макалу (8462 м). Има два опита на К-2 (8611 м), завършили на 8200 м. Пробвал е 

прокарването на нов маршрут по северната стена на Ама Даблам (6856 м) в 

Непалските Хималаи. Дългогодишен партньор е на Герлинде Калтенбрунер – 

втората жена в света, стъпила на всички осемхилядници, и първата, направила 

това без употреба на кислород. Едно от забележителните постижения на двамата 

е изкачването на Нупце (7891 м) на 17 май 2012 г. Днес Давид Гьотлер се ползва със 

славата на необикновено силен и всестранен гид и алпинист, чиито действия се 

отличават със забележителна бързина (качество, което се цени изключително 

високо в алпинизма). Той е и един от най-добрите планински фотографи и 
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оператори, което го прави желан участник в най-различни начинания. За Давид 

алпинизмът е “нещо повече от хоби – той е моят живот, моята страст, онова, 

което придава смисъл на всичко. 

17.00- 17.45 - презентация на Жералдин Фаснахт (Швейцария), която след 

миналогодишното си гостуване е влюбена в Банско и България и ето я отново сред 

нас: “най-екстремната дама в света”, екстремна скиорка и сноубордистка (11 пъти 

победителка в най-авторитетните състезания по free riding), практикуваща 

парашутизъм, sky diving, B. A. S. E. jumping (първи в историята скокове в 

Антарктида, Мали, Иран), полети с костюм-крило. Авторка, съавторка и героиня на 

12 филма. 

17.45 – 18.00 – почивка 

18.00 – 19.00 – закриване, обявяване на наградите 

19.00 – 20.00 - презентация на Нивес Мерои и Романо Бенет (Италия), една от най-

силните в света съпружески двойки във височинния алпинизъм Нивес Мерои и 

Романо Бенет имат по 12 осемхилядника, като на всички са били без кислород. До 

Хималайската корона им остават Макалу и Анапурна. Нивес е първата италианка, 

стъпила на Нанга Парбат и К-2, първата италианка, стигнала до Еверест без 

кислород, авторка на първия в света дамски triple header, т. е. три осемхилядника в 

един сезон. 

 

20.00 -21.00  – презентация на Боян Петров, който през отминалото лято 

реализира едно от най-големите постижения в историята на българския алпинизъм 

– изкачване без кислород за 70 дни на Кангчендзьонга (8586 м), Броуд пик (8047 м) и 

К-2 (8611 м). 

 
 
22.30 – парти в пъб “Бъндерица” /Party night Pub “Bunderitza” 
 
30 ноември, неделя/30 Nov Sunday 
 
Голяма зала/Big Hall 
 
10.30-11.15 –  панел „Survival” – презентация “Начини за помощ на пострадали при 
лавинни инциденти”, д-р Славян Стоилов 
 
13.00 – 13.54 - “3 x 8000” (България, 2014, Жоро Торнев, Боян Петров, 54’/  “3 x 
8000”, Bulgaria, 2014, Zhoro Tornev, Boyan Petrov, 54’) 
Филм за едно от най-големите постижения в историята на българския алпинизъм – 
изкачването на три осемхилядника в рамките на 70 дни, дело на Боян Петров. При 
това върховете са вторият и третият в света – К-2 (8611 м) и Кангчендзьонга 
(8586 м), а така също Броуд пик (8047 м). 
Премиерата на филма е на Банскофилмфест’ 2014.  
 
 
Тържествената зала/Turzestvena Hall 
 
11.15  - 12.55 – “Шанс едно на хиляда” (Австрия, Великобритания, САЩ, 
Аржентина, 2014, Томас Дирнхофер, 101’/ “A Snowball’s Chance in Hell”, Austria/ 
UK/ USA/ Argentina, 2014, Thomas Dirnhofer, 101’) 
Тази история се развива в едно от най-дивите и на-непристъпните и най-
негостоприените места на нашата планета – Патагония. Давид Лама – детето-
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чудо в световното катерене, тръгва на експедиция, за да изкачи знаменитата 
югоизточна стена на Серо Торе, която се смята за една от най-трудните, а може 
би и за най-трудната в света. Преди него никой не бе успявал да я премине в 
класически стил, т. е. без използване на изкуствени опорни точки. Именно това е 
целта на Давид и партньора му Петер Ортнер. След сблъсъка с метеорологичните 
условия и огромните логистични проблеми Давид започва да разбира истинската 
същина на проекта си и да си дава сметка за усилията, които трябва да бъдат 
положени за реализацията му. Това е филм за алпинизма, за приятелството и за 
необходимостта да се променяш в един сложен и динамичен свят. Също и разказ за 
историята на спортното катерене и алпинизма, за тяхната философия и етика.  
 
13.00 – 14.00 – почивка/break 
 
14.00 -14.12 – “Sea2son” (България, 2014, Росен Спасов, 12’/ “Sea2son”, Bulgaria, 
2014, Rossen Spassov, 12’) 
От създателите на “Сезон”. Втората част от поредицата продължава линията на 
своя предшественик и проследява най-добрите моменти от сезон 2012/ 2013. Към 
някои от предишните участници се присъединяват нови, но познати лица. Филмът 
изобилства от атрактивно каране – фрийстайл и фрийрайд, ски и сноуборд, 
гарнирани с най-изненадащите български музикални тракове от изминалата година. 
 
14.12-15.06 – “Мечтата Еверест” (България, 2014, Николай Стоянов, 54’/ “Everest 
dream”, Bulgaria, 2014, Nikolay Stoyanov, 54’) 
Филмът е реализиран във връзка с 30-годишнината от експедицията Еверест' 84. 
Той е посветен на българите, последвали мечтата си и развели българския флаг на 
"Третия полюс". Един човешки разказ за вдъхновението, което ни носи планината, за 
силата на духа и приятелството. 
15.06-15.32 – “90 градуса южна ширина” (България, 2014, Цветелина Атанасова, 
Милан Кузов, 26’/ “90 degrees South latitude”, Bulgaria, 2014, Tzvetelina Atanasova, 
Milan Kuzov, 26’) 
Филмът разказва как първата българска експедиция стъпва на ледения континент 
преди 25 години и още за трудностите, успехите, научните открития и приносът 
на проф. Христо Пимпирев. Емоционалният заряд от достигането на Южния полюс и 
журналистическият поглед на Цветелина Атанасова са обединени във филма. 90 
градуса южна ширина са координатите на Южния полюс – най-южната точка на 
планетата. Авторът на документалния филм проф. Христо Пимпирев не е първият 
стъпил там, но е първият българин, поставил националния трибагреник. “Само за 10 
секунди като обиколиш тази точка, правиш околосветско пътешествие и 
действително това е един много силен момент от цялата моя изследователска 
кариера на Антарктика”, сподели проф. Пимпирев. Неговата лична история, 
свързана с Южния полюс, започва преди 25 години и е разказана във филма. “В този 
филм се разказват първите стъпки, как ние – една малка група млади 
преподаватели от Софийски университет, без да знаем с какво сериозно начинание 
се наемаме, тръгнахме да правим експедиция за Антарктида по случай 100-
годишнината тогава на СУ. Това беше преди 25 години”, спомня си проф. Пимпирев. 
След четвърт век усилия на нашите учени на континента на българската полярна 
база, която се намира на 3000 километра от Южния полюс, днес работят учени от 
30 държави от цял свят. А откритията на българските учени имат основно място 
във филма.  
 
15.32 -15.56 – "Пазителката на планините” (САЩ, 2013 Алисън Ото, 24’/ “Keeper 
Of The Mountains”, USA, 2013, Allison Otto, 24’)  
Портрет на Елизабет Хоули и разказ за ключовата й роля в Златната ера на 
хималайските изкачвания, за решението й да се засели сама в Катманду, където 
живее по свои си правила и до днес. Независимо от своите 89 г., бившата 
журналистка поддържа най-големия и най-достоверния архив на хималайските 
експедиции и работата й се цени високо от осведомителните агенции в целия 
свят. И то въпреки че самата никога не е изкачвала планина. Филмът е 
импресионистична картина на живота й и на предизвикателствата, с които се 
сблъсква сега, опитвайки се да поддържа архивите и независимостта си с 
напредването на възрастта. “При реализацията на филма получих щедра подкрепа 
от Международния фестивал на планинарския филм в Телърайд и от Американския 
алпийски клуб, от семейство Ленърд, от Сам Брикър (кадри от Еверест). Получих 
достъп и до колекцията на Бари Корбет със снимки от американската експедиция 
на Еверест през 1963 г., за което съм безкрайно благодарна” – казва режисьорката 
Алисън Ото.  
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Заседателната зала/Zasedatelna Hall 
 
11.24-12.46 – “Съзряване” (Канада, 2013, Дейв Мосъп, Ерик Крослънд, 82’/ “Into the 
mind”, Canada, 2013, Dave Mossop, Eric Crosland, 82’)  
Филм за съзряването за най-голямото предизвикателство. За това, че смелостта 
да поемеш най-големия риск и издръжливостта са необходими условия за постигане 
на поставената цел. И става дума не толкова за изпитания на тялото, колкото на 
психиката. С великолепни кадри и невероятни техники авторите разказват 
истории, в които изчезват границите между мечтата и действителността. 
Позволяват ни да проникнем в съзнанието на скиора, който опитва да се изкачи на 
върха и да се спусне от него. На фона на величествени пейзажи от Аляска, Боливия, 
Хималаите и други непристъпни къчета от нашата планета се търси отговор на 
въпроса: как се постига баланс между риска и удовлетворението? Откъде черпим 
вдъхновение, за да се изправяме пред предизвикателствата и какво научаваме чрез 
преодоляването им по пътя към целта? 
12.46-13.10 – “Ако не беше Слона” (Полша, 2014, Войчиех Круликовски, 24’/ “Gdyby 
nie Słoniu”/ “If it weren't for “Słoniu (the Elephant)”, Polska, 2014, Wojciech Królikowski, 
24’) 
Филмът представя най-голямата трагедия в историята на полския хималаизъм, а 
също така най-невероятната спасителна акция, завършила с успех. Трагедията е 
толкова по-голяма, защото се предхожда от триумф – изкачване на двама поляци по 
труден маршрут, следващ частично Западния гребен и започващ от седловината 
Лхо Ла. През май 1989 г., на връщане от върха, след лавина загиват петима 
участници в експедицията (Мирослав Фалко Донсал, Мирослав Гарджиелевски, 
Анджей-Зигмунт Хайнрих, Виеслав Отремба, Еугениуш Хробак). Единственият 
останал жив – Анджей Марчиняк, контузен и страдащ от снежна слепота, очаква 
спасение. Спасение, което е почти невъзможно. Събитията, разиграли се на 
седлото Лхо Ла, се вписват в историческия контекст и придобиват символично 
значение. Полша е обхваната от предизборна треска, прехождаща първите 
свободни избори. В Китай започват студентските протести на площад “Тянанмън”, 
които ще завършат с кърваво потушаване. Със спасителната акция се заемат най-
големите алпинисти в света, сред които са Райнхолд Меснер, Роб Хол (загинал на 
Еверест през 1996 г., не желаейки да изостави крайно изтощеният си клиент, с 
който стъпва на Еверест), Артур Хайзер (тогава изгряваща звезда на световния 
хималаизъм). Именно той организира и осъществява акцията, довела до 
спасяването на търпящия бедстие негов сънародник.  
 
13.10 – 14.00 – почивка/break 
 
14.00-14.22 – “Катерачно пътешествие в Аржентина” (Франция, 2013, Владимир 
Селие, 22’/ “Roc trip Argentina”, France, 2013, Vladimir Cellier, 22’) 
В сърцето на патагонските пампаси, в аржентинската провинция Чубут, над 
пустинен пейзаж се издигат скалните монолити на Пиедра Парада. Малко пó на 
север е величественият каньон Буитрера, дълъг 5 километра, с високи 200 метра 
скални стени. Именно там през 2012 г. за около седмица се събраха близо 1500 
катерачи от цял с единствената цел: да се катерят.  
 
 
 
14.22-15.22 – “Мечтаната линия” (Швеция, 2014, Бярне Сален, 60’/ “Dream Line”, 
Sweden, 2014, Bajrne Sahlen, 60’)  
 “Мечтаната линия” е филм за магичната сила на мечтите. В него е разказана 
историята на Птор Спицениекс като професионалния скиор и търсач на 
приключения чрез удивителните му пътешествия. Той е своеобразно обобщение на 
една от последните му експедиции. В нея участват някои от най-големите 
екстремни скиори в света. Те изкачват Гашот пик в Пакистан и се спускат със ски 
от него в невероятно обкръжение от върхове и ледници. 
15.22-15.57 – “Арктически лед” (Австрия, 2011, Йоханес Майр, 35’/ “Arctic Ice”, 
Austria, 2011, Johannes Mair, 35’) 
Спиращо дъха катерене по замръзнали водопади и ледени отвеси в арктическите 
райони на Норвегия от двама изключителни специалисти в тази област – 
австрийците Алберт Лайхтфрийд и Бенедикт Пурнер. 
 
Входът за всички прояви от програмата на Банскофилмфест’ 2014 е свободен! 
 
Организаторите си запазват правото на промени в програмата! 
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