Kochani!
Jak to mówią: „wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma...”
Uzależnieni od decyzji sponsorów, skuszeni „kiełbasą wyborczą”,
kilka lat temu przenieśliśmy nasz Festiwal z Rzeszowa.
Było fajnie, fajnie... aż tu nagle bum i „po jabłkach”.
Potem kolejne czarne chmury i ponownie Happy End zawisł na „haku”.
To jest mój największy projekt, jaki zrobiłem w życiu.
Niektórzy się śmieją, że to moje dziecko. I pewnie tak jest i zostanie.
Nie mogłem od tak skończyć historii najbardziej optymistycznego
festiwalu na Świecie.
Byłem jakiś czas temu służbowo w Rzeszowie. Pomyślałem:
wpadnę na szybką kawę do WDK-u. Kawa była dobra, a wynik rozmowy
był taki, że Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End znowu wraca
do Rzeszowa. Obiecuję, że tym razem na dobre, do końca świata i jeszcze
dłużej. Dziękuje wszystkim, którzy się do tego przyczynili,
a w szczególności dyrektorowi WDK – Markowi Jastrzębskiemu
i Adamowi Kusowi, bez którego filmowego WDK-u by nie było.
Tradycyjnie wybraliśmy dla Was najlepsze filmy optymistyczne minionego
sezonu. W Waszych rękach jest decyzja, które filmy zdobędą Złote Ryby.
W tym roku, w trosce o środowisko i lasy, które nam wycieli i spalili,
oddajemy w Wasze ręce katalog elektroniczny. Wiemy, że se poradzicie:)
Honorową Złotą Rybę za wspieranie polskiego kina niezależnego
w tym roku odbierze Grażyna Zielińska.
Happy End, to okazja do oglądania świetnych filmów
i spotkań z ich twórcami. Mam nadzieję, że te kilka dni nastroi Was
i zarazi optymizmem na cały rok.
Piotr Paweł Żukowski
Dyrektor Festiwalu

Szanowni Państwo
Jest mi niezmiernie miło gościć w murach Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie Festiwal Filmów Optymistycznych
Happy End, który po krótkiej przerwie, powraca do Rzeszowa.
Będzie to doskonała okazja, aby zapoznać się z najbardziej
optymistycznymi filmami minionego sezonu. W konkursie
tradycyjnie zobaczą Państwo filmy fabularne, dokumentalne,
profesjonalne, studenckie i niezależne. Ale co najważniejsze –
wszystkie optymistyczne i zakończone „Happy Endem”.
Festiwal Happy End na dobre wpisał się w świadomość
podkarpackich miłośników filmu i cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem wśród naszej publiczności, którą przyciąga do sali
widowiskowo-kinowej WDK. Happy End to także wydarzenia
towarzyszące, a więc spotkania z twórcami, aktorami, reżyserami,
to także okazja, aby zajrzeć za kulis, zdobyć wiedzę oraz zrobić
pamiątkowe zdjęcie z kultową już Złotą Rybą Happy Endu.
Dziękuję wszystkim organizatorom za nieustające
zaangażowanie w przygotowanie Festiwalu, którego siedemnastą
edycję obchodzimy w tym roku. Wszystkim Gościom i Widzom
życzę wielu godzin niepowtarzalnych projekcji wspaniałych filmów,
które napełnią nas optymizmem.
Marek Jastrzębski
Dyrektor
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
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NAGRODA
HONOROWA 2019
Grażyna Zielińska. Aktorka teatralna i filmowa.Absolwentka wrocławskiej filii
PWST w Krakowie.Występowała w teatrach: Lalka w Warszawie (1976-77),
Dramatycznym w Wałbrzychu (1977-80), im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
(1980-81). Od roku 1986 aktorka Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Pani Grażyna zaskarbiła sobie sympatię tysięcy widzów rolami babki zielarki
z serialu „Ranczo”, bufetowej ze szpitala z „Na dobre i na złe” czy mieszkanki
Wadlewa z „Pierwszej Miłości”. Widzieliśmy ją wielokrotnie na srebrnym ekranie
m.in. w takich filmach jak: „Pieniądze to nie wszystko” Juliusza Machulskiego,
„Show” Macieja Ślesickiego, „Pornografii” Jana Jakuba Kolskiego, „Pogoda na
jutro” Jerzego Stuhra, „Nigdy w życiu” Ryszarda Zatorskiego, „Ranczo
Wilkowyje” Wojciecha Adamczyka, „1 000 000 $” Janusza Kondriatiuka,
„W ukryciu” Jana Kidawa-Błońskiego, „Eter” Krzysztofa Zanussiego.
Pani Grażyna w swojej obszernej filmografii ma też wiele ról u twórców młodego
pokolenia i studentów szkół filmowych. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w takich
filmach jak: „Tramwajowi ludzie” Ewy Stankiewicz, „Wszystko według planu”
Tadeusza Śliwy, „Dokładnie tam” Cezarego Ibera, „Wypowiedzenie” Ewy
Kochańskiej, „Chichot” Macieja Rotowskiego. Zaangażować tak rozchwytywaną
aktorkę jak Pani Grażyna to wielkie wyzwanie. Jednak udało nam się ją zaprosić
do naszego niezależnego serialu komediowego „Polska Gola!”, którego pierwszą
wersję fabularną pt. „Liga Miszczuf” będziecie mogli zobaczyć w ostatni dzień
Happy Endu.
Tradycją naszego Festiwalu są nagrody honorowe – Złote Ryby, które pod lat
przyznajemy osobom i instytucjom, które wspierają polskie kino niezależne
i twórców młodego pokolenia. Dlatego w tym roku taka Ryba powędruje w ręce
Pani Grażyny Zielińskiej, która zawsze znajdzie czas i dobre słowo dla młodych
filmowców. Wiem coś o tym, bo przez ostatni rok miałem okazję tego osobiście
doświadczyć, realizując z naszą laureatką dwa projekty filmowe.
Pani Grażyno.
W imieniu wszystkich twórców filmowych, zwłaszcza tych na początku swojej
drogi filmowej, chcę Pani podziękować za energię, nieustanny uśmiech
i zaangażowanie w przeróżne projekty filmowe i teatralne. Niech Złota Ryba spełni
Pani marzenia i nasze, na oglądanie Pani w kolejnych niezapomnianych kreacjach
filmowych i teatralnych.
Piotr Paweł Żukowski
Dyrektor Festiwalu Filmów Optymistycznych
Happy End w Rzeszowie

SPONSORZY
GALI ZAKOŃCZENIA FESTIWALU

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
www.pike.org.pl

FUNDACJA PIKSEL

Uwaga!!! Niespodzianka!!!
Zestawy piwnych kosmetyków będą codziennie
rozlosowane wśród uczestników plebiscytu publiczności.
Warto głosować:)

Projekt artystyczny Fabryka An)i(ołów.
Wielkoformatowe Anioły dekoracyjne, które zmieniają
i dodają anielskiej mocy każdemu wnętrzu.
Hurt, detal, zamówienia indywidualne.
Piotr Paweł Żukowski
+48 602 321 775
www.exdart.pl

PROGRAM SZCEGÓŁOWY
17. FESTIWALU FILMÓW OPTYMISTYCZNYCH
HAPPY END w Rzeszowie

CZWARTEK 7 listopada
17:00 Otwarcie Festiwalu, po czym:
Lato film fab. 40 min. reż Aleksandra Mazoń
/pokaz specjalny/

Jeden dzień z życia Katarzyny. Upał i autobus pułapka.
Jedno zdarzenie, które sprawi, że bohaterka dojrzeje.
The final call film fab 8 min. reż. Paweł Cichoński

Starsza pani wraca do sprzedanego dworu załatwić ostatnie
sprawy na chwilę przed wylotem z kraju.

18:00
Baśka film dok. reż. Piotr Paweł Żukowski 18 min.
/pokaz specjalny/

Portret doświadczonej przez życie seniorki, której w końcu,
po latach spełniają się wszystkie marzenia.

Szczęście film fab. 24 min. reż. Maciej Buchwald

Troje ludzi w różnym wieku szuka miłości, sukcesu i spokoju.
Ale czasami do szczęścia potrzeba… szczęścia.

Świat według Łukasza film dok. 25 min. reż. Piotr Socha

Bohaterem filmu jest dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj – polski
etnobotanik, populatyzator przyrody, znany z licznych
publikacji na temat dzikich roślin jadalnych. Wykładowca
Instytutu Biotechniki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opowie
nam co można w Polsce zjeść i dlaczego.
Jeszcze lecimy film dok. 34 min. reż. Mirosław Dembiński

Janusz Orłowski „Praszczur” jest wyjątkowy, zaczął latać
na paralotni po siedemdziesiątce. Wyróżniał się w gronie
młodych, wysportowanych paralotniarzy na Monte Grappa
we Włoszech, po prostu był najstarszy.
Dziesięć lat pózniej w wieku 88 lat zamarzył polecieć z
Olimpu. Praszczur wciąż nie poddaje się, realizuje kolejne
swoje marzenia. W wieku 91 lat wzbił się na wysokość 326
metrów na ziemię, czym wpisał się do Księgi Rekordów
Guinnessa. Film „Jeszcze lecimy...” opowiada historię
Praszczura i jednocześnie metaforyczną drogę człowieka
w stronę wieczności.

20:00
29 film fab. animowany 6 min. reż. Aleksandra Brożyńska

W trakcie filmu śledzimy zmagania głównej bohaterki, która
próbuje odnalezć odpowiedz na nurtujące ją pytanie: co daje
szczęście? W ciągu zaledwie jednej doby jej determinacja
i uciekający czas wiodą ją do najrozmaitszych miejsc.
Czy jej wyprawa zakończy się sukcesem?
Taki trochę szczęśliwy film dok 15 min.
reż. Monika Skrzypczak

Powrót do historii najbardziej znanego komika cierpiącego na
SM. Dwa lata temu Jacek Noch stawiał pierwsze kroki na
scenie stand-upowej. Taki trochę chory, jak sam o sobie
mówił, rozkochał w sobie publiczność, jednak prywatnie czuł
się samotny. Niedawno znalazł swoją drugą połówkę,
Martynę. Dziewczyna również boryka się z SM. Z kamerą
towarzyszyliśmy parze w wyjątkowym momencie ich życia...

Wieś pływających krów film dok. 78 min.
reż. Katarzyna Trzaska

Trójka uduchowionych i ekologicznie świadomych młodych
Berlińczyków – Elle, Mario i Jon, w ramach wakacyjnej
wyprawy a także poszukiwań miejsc, gdzie ludzie żyją
w zgodzie z naturą, zwiedza wschód Polski i trafia na
przepiękną podlaską wieś, gdzie wynajmują stary drewniany
dom od miejscowego gospodarza, zajmującego się hodowla
krów - pana Stanisława. Przybysze z Berlina medytują, modlą
się do księżyca, kapią nago przy studni, współczują
zwierzętom hodowlanym, jedzą warzywa wygrzebane
ze śmietnika, w ramach oszczędzania pożywienia na ziemi.
Dla miejscowych są bardziej egzotyczni, niż jakiekolwiek
osoby znane im z telewizji i filmów. Czy mimo bariery
komunikacyjnej i olbrzymiej kulturowej przepaści jest
możliwe porozumienie pomiędzy dzisiejszym hipisami
i rolnikami z Podlasia? Co to dzisiaj znaczy – być blisko
natury?

PIĄTEK 8 listopada, 16:00
Luksus. Prosta historia film dok. 67 min.
reż. Agnieszka Mazanek

Legendarna wrocławska grupa Luxus istnieje od 1981 roku
i do tej pory budzi emocje. Jej członkowie uważają, że sztuka
jest od zadawania pytań, a nie dawania odpowiedzi. Od
początku istnienia w nietypowy sposób kontestują
rzeczywistość i opowiadają o niebezpieczeństwach, jakie
niesie za sobą wolnorynkowa gospodarka. DokumentLuxus.
Prosta historia to niezwykła podróż pozwalająca zrozumieć
fenomen formacji.
17:00
GPS film fab. 8 min. reż. Dominik Czech

Czy zastanawialiście się kiedyś kim jest „gość”, który mów do
Ciebie w Twoim smartfonie? Wsiadasz do samochodu,
wpisujesz adres i już wiesz jak jechać. Czy to nie wspaniałe?

Jednooka wojowniczka film dok. 13 min. reż. Ilona Ptak

W szkole przezywaną ją „szklane oko”. Z tego powodu często
była obiektem drwin. Od obelg gorsza była jednak
świadomość, że mogła całkowicie stracić wzrok. 26-letnia
Aneta Mazur z Mysłowic w wieku 6 lat przeżyła tragiczny
wypadek, który jednak spowodował lawinę dobra. Dziś
dziewczyna pomaga innym niepełnosprawnym i jednoocznym,
przywraca nadzieję, uczy cieszyć się z codzienności.
Niezła babka film dok. 9 min. reż. Monika Meleń

Fajna Babka to film o silnej kobiecie, która po diagnozie SM
nie załamała się,a wręcz przeciwnie - dopiero zaczęła walczyć
o siebie. Izabela Sopalska – Rybak nie tylko założyła fundację
Kulawa Warszawa, dzięki której likwiduje w stolicy bariery
architektoniczne, ale stała się też mistrzynią w ruggby na
wózkach. Inspiruje innych, działa, no i przede wszystkim
kocha nosić szpilki.

Pokój studentom, tanio film fab. 28 min. reż. Rafał Samusik

W trakcie filmu śledzimy zmagania głównej bohaterki, która
próbuje odnalezć odpowiedz na nurtujące ją pytanie: co daje
szczęście? W ciągu zaledwie jednej doby jej determinacja
i uciekający czas wiodą ją do najrozmaitszych miejsc.
Czy jej wyprawa zakończy się sukcesem?
18:00
3:0 film fab. animowany 5 min. reż. Piotr Ludwik

Biblijna historia kuszenia Jezusa na pustyni opisana językiem
animacji. Jezus i Diabeł jako archetypy bohatera pozytywnego
i negatywnego stają naprzeciw siebie na pustyni; - Kto okaże
się sprytniejszy, kto mocniejszy, a kto tylko “mocniejszy w
gębie”? Wynik tego meczu jest już przesądzony - będzie 3:0.

Przystanek Dom Aktora film dok. 15 min reż. Joanna
Brodawka-Zygmunt

Przystanek Dom Aktora to krótkometrażowy film
dokumentalny opowiadający o realiach codziennego życia
emerytowanych polskich artystów. Po tym zazwyczaj
niedostępnym miejscu oprowadza nas najmłodszy jego
mieszkaniec-aktor Andrzej Szopa. Andrzej staje się odbiciem
wielu historii przebywających w tym miejscu sław.
Champion film fab. 21 min. reż. Grzegorz Porzeziński

Marian, starzejący się, zapomniany przez wszystkich mistrz
kolarstwa, pracuje na złomowisku samochodów. Żyjąc przez
lata w samotności decyduje się poszukać miłości na portalach
internetowych. Znalezienie ukochanej nie jest jednak takie
proste jakby mogło się wydawać.

Jak leci? film dok. 12 min. reż. Monika Meleń

Czy operacja laparoskopowa ma coś wspólnego z ostrą gra na
gitarze ? Okazuje się, że tak. Piotr Chłosta z Endopower wraz
z kolegami profesorami udowadnia, że muzyki
w przeciwieństwie do leków nie można przedawkować:-)
VHS story film fab. 16 min. reż. Jakub Półtorak

Komediowa opowieść o czterdziestoletnim Karolu, który
przyjeżdża na chwilę z Anglii do Polski. Bohater postanawia
na prośbę swojej mamy uporządkować parę swoich spraw
m.in. zamierza sprzedać swoją starą kolekcję filmów na
kasetach VHS, ale okazuje się, że owa kolekcja może trafić
w niepowołane ręce. Rozpoczyna się dla Karola niesamowita
przygoda na granicy jawy i snu.

Parzymiechy film dok. 4 min. reż. Daniel Zagórski

Jako nastolatek popadł w nałogi po chorobie w której stracił
owłosienie na całym ciele, a wtedy były lata 70-siąt.
Przypominam wtedy wszyscy nosili długie włosy. 40 lat walki
z narkotykami i alkoholem. Wygrał... ma o czym opowiadać.
Gdzie jest dziadek? film fab 16 min. reż. Adam Uryniak

Paweł ze swoją dziewczyna przyjeżdżają w odwiedziny
do dziadka, który od lat mieszka w małej chatce w sercu
starego lasu. Gdy bohaterowie ocierają na miejsce, okazuje się,
że staruszek zniknął. Młodzi ludzie postanawiają rozejrzeć się
po okolicy.

Fascinatrix film fab. 19 min. reż. Justyna Mytnik

Fascinatrix to musical o uciekinierce żądnej zemsty, która
przebiera się za łowcę czarownic i przybywa na Zamek
Inkwizycji...

20:00
Bogactwo film fab. 24 min. reż. Tomasz Jeziorski

Adam jest trzydziestolatkiem próbującym odnalezć się
w dorosłym życiu. Jego nieporadności nie akceptuje babcia,
która chciałaby, żeby wnuczek w końcu dorósł. Nie wierzy
w chłopaka, dlatego postanowiła przekazać cały swój majątek
dla nieznajomego człowieka. Kiedy Adam to odkrywa, po raz
pierwszy musi zachować się jak mężczyzna.

Maksymiuk. Koncert na dwoje film dok. 75 min.
reż. Tomasz Drozdowicz

Dyrygent Jerzy Maksymiuk i jego żona Ewa tworzą
szczególny związek. Charyzmatyczny maestro, odnoszący
sukcesy w świecie muzyki, w życiu codziennym wydaje się
być całkowicie bezradny i zagubiony bez pomocy żony, która
wspiera go w codziennych najprostszych czynnościach
i podejmuje za niego wiele życiowych decyzji.

https://agencjasobowtorow.pl/

SOBOTA 9 listopada
11:00 Happy End Dzieciom
Za niebieskimi drzwiami film fab. 80 min.
reż. Mariusz Paleja

Film zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim
wszystko, co kochają dzieci - ciekawi bohaterowie, tajemnicze
potwory i nowi przyjaciele - magiczne, kolorowe ptaki.
Opowiada o tym, co się dzieje, gdy zamykasz oczy
i zasypiasz… Magiczne drzwi prowadzą do świata "we śnie".
Tak realnego, że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego,
że chce się go poznawać i tak tajemniczego, że można się go
bać. Ten film to pierwsze, zrealizowane z takim rozmachem
i efektami specjalnymi polskie kino, które spodoba się całej
rodzinie. Pokazuje jak wielką wartością jest siła tkwiąca
w rodzicielskiej miłości.
Dystrybucja:

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Podobnie jak na inne
pokazy filmowe i imprezy towarzyszące wstęp wolny!

16:00
Super Zbieracz film dok. 5 min. reż. Piotr Flisiuk

Trzydziestokilkuletni Grzesiek nie ma stałej pracy i od 10 lat
zbiera nocami butelki zwrotne i puszki aluminiowe na terenie
kampusu akademickiego. Wśród studentów funkcjonuje pod
pseudonimem "Super Zbieracz". Grzesiek uważa się za super
bohatera – postać jak z komiksu. Ratuje kampus przed
zaśmiecaniem zbierając "Kryształy Mocy".
Jest rozpoznawany i stał się częścią folkloru miejskiego. Na
Facebooku ma ponad 16 000 znajomych, stale publikuje posty,
filmiki i zdjęcia. W rzeczywistości to człowiek bardzo
samotny, którego wielkim marzeniem jest znalezienie
dziewczyny.
Spisek film fab. 10 min. reż. Magdalena Załęcka

Osiemnastoletni Jacek chce wyjechać w podróż po
Europie.Jego opiekunowie zrobią wszystko,
żeby go powstrzymać.

Moto love story film dok. 10 min. Monika Meleń

Prosta historia miłości. Gosia ma zanik mięśni, Krystek ma
fioła na punkcie Gosi i... motorów. Kochają się jak szaleńcy
i zarażają optymizmem.
Atlas film fab. 22 min. reż. Maciej Kawalski

Do nieco szalonego szpitala psychiatrycznego, przyjęty zostaje
tajemniczy pacjent — nie odzywa się do nikogo i całymi
dniami stoi z rękami w górze. Poza pseudonimem “Atlas” nie
wiadomo o nim nic, a takie zagadki to właśnie sobie lubią
intrygować. Jak grzyby po deszczu wzrastają coraz to nowe
teorie i potwierdzone ponad wszelką wątpliwość plotki, a wraz
z nimi konflikt kim jest i co z nim zrobić. Cała sytuacja
zmierza nieuchronnie do wybuchu, a Atlas ani drgnie.
Przynajmniej do czasu…
17:00 Łukasiewicz – nafciarz i romantyk

film dok. 58 min. reż. Maciej Wójcik

"Łukasiewicz nafciarz romantyk" opowiada ożyciu
i działalności wynalazczej, przemysłowej oraz społecznej
Ignacego Łukasiewicza. W rolę Ignacego Łukasiewicza wcielił
się Mariusz Bonaszewski.
18:00 Wiosna smoków film dok. 57 min.
reż. Jarosław Wszędybył

Dramat sportowy o twardych i bezwzględnych regułach
rządzących sportem, ale sport nie jest jedynym tematem tego
filmu.To uniwersalna opowieść o marzeniach i marzycielach,
o outsiderach, którzy nigdy się nie poddają, o walce
z przeciwnościami losu, o przyjazni i solidarności. To film
mówiący, że nawet, jeśli znajdziesz się na dnie, w finale
możesz okazać się zwycięzcą. Wszystko zależy od nas
samych. Zwłaszcza nasze własne życie...

19:00 Pokaz specjalny
Liga Miszczuf !!! film fab. reż. Piotr Paweł Żukowski,
Paweł Sarbinowski /pokaz specjalny/

Polska Gola! Trzynastoodcinkowy internetowy,
krótkometrażowy serial komediowy, który po premierze,
w całości jest dostępny na stronie polskagola.eu
oraz na Facebook-u.
Autorzy projektu w przystępny i śmieszny sposób przybliżają
widzom wielki i niewielki świat piłki nożnej, którą ponoć
zachwyca się cała Polska i cały Świat. Nie brakuje w nim też
świata biznesu a także ludzkich, często trudnych spraw.
Akcja serialu rozgrywa się w niewielkich Obornikach,
niedaleko niczego ważnego i wielkiego.
Nie wiadomo skąd pojawił się Prezes, który wymyślił sobie
nowy, piłkarski klub sportowy o wdzięcznej nazwie Tęcza.
Mając dobre znajomości i tajemnicze finansowanie, bardzo
szybko buduje wokół siebie zespół ludzi i wymarzony klub.
W miasteczku bardzo szybko rozchodzą się plotki i rosną
nadzieje i oczekiwania. Bardzo wiele osób chce związać swoją
przyszłość z klubem i Prezesem. Patrząc na rozmach działań
Klubu Tęcza, zapowiada się na to, że to może być projekt
na skalę „Ligi Miszczuf”.
Na bazie serialu ma powstać pełnometrażowy film fabularny.
Ten pokaz to pierwsza przymiarka do tego pomysłu.
Jesteśmy bardzo ciekawi waszych reakcji.

20:00 Gala zakończenie festiwalu, werdykt publiczności
oraz wręczenie nagród – Złotych Ryb
i koncert zespołu „Grzane wino”.

Grzane Wino - to zespół poruszający się w nurcie piosenki
poetyckiej i ballady folkowej. Wzrusza, zachęca do refleksji
i rozgrzewa. Tym razem Grzane Wino wystąpi na festiwalu
filmów optymistycznych.
Zespół komponuje piosenki w różnych stylach do słów autorki
tekstów z Przemyśla - Bożeny Spryńskiej. Lista sukcesów
zespołu jest długa, najważniejsze to:
2016– Przegląd Piosenki Turystycznej Barwinek –1 miejsce
2017– Ogólnopolski Festiwal Natchnieni Bieszczadem
–1 miejsce
2017– OFPPiT "PRZY KOMINKU" w Kielcach –wyróżnienie
2018 – Przegląd Bazuna – 2 nagrody i 1 wyróżnienie
2018 – Giełda Piosenki w Szklarskiej – 2 miejsce
2018 – Festiwal Danielka – GRAND PRIX! (Kryształ
Danielki - Nagroda główna festiwalu)
2018 – Bakcynalia -2 miejsce
2018 – OFPPiT "PRZY KOMINKU" w Kielcach–3 miejsce,
nagroda specjalna im. Grzegorza Pecela
i nagroda publiczności
2019 - 44. OSPPT YAPA 2019 -Wyróżnienie
2019 - OPPT Nocnik w Łęczycy -1 miejsce !
2019 - Festiwal "Kropka 2019" PUCH -2 miejsce

Podziękowania.
Bez nich, to by się nie odbyło.
Stokrotne dzięki:
Andrzej Jurga, Rafał Górecki, Krystyna Kanownik, Anna Stebelska,
Marek Jastrzębski, Adam Kus, Elżbieta Murawska, Jerzy Straszewski,
Ewa Michalska, Ewa Urbanowicz, Vahan Bego, Paweł Sarbinowski,
Ewa Sarbinowska, Jacek Mądry, Michał Kępiński, Konrad Pudło,
Maciej Sowiński, Katarzyna Gudzik, Grażyna Zielińska, Irmina Pilarska,
Krzysztof Opaliński, Zuzanna Wolska, Monika Suder, Borys Nieśpielak,
Radosław Bugajski, Przemysław Sowiecki, Ilona Djoniziak, Jacek Pieniążek,
Michał Gajber, Joanna Fiejdasz, Magdalena Mach, Edyta Kluk-Wisz, Kinga
Kuźniar, Magdalena Bator, Marcin Czarnik, Joanna Zajchowska, Jolanta
Pawełek, Michał Hudzikowski, Justyna Leszkiewicz, Beata Terczyńska,
Agnieszka Pater, Jacek Pieniążek, Marcin Iżela, Irmina Gerszewska,
Krzysztof Frąszczak, Tomek Drachus, Ola Skudlarska, Łukasz Florczak,
Marcin Sobaszek, Marzena Sobaszek, Marcin Kobiałka...
… i wszystkim innym, którzy wspierają nas duchowo.
Stopka*
Skład i opracowanie: Pierre Juju
Projekt plakatu i okładki: Ilona Djoniziak
Projekt i symbol Festiwalu: Vahan Bego
Katalog elektroniczny, ekologiczny i ekonomiczny:)
Produkcja: Exdart – obrazy bez granic
Rzeszów 2019

Festiwal Filmów Kina Niezależnego CK OFF
w Przemyślu
https://www.ck.przemysl.pl/ck/festiwalfilmow-kina-niezaleznego-ck-off.html

Zgłoszenia do 15 listopada 2019!!!
https://dronefilmfestival.eu/

kompleksowa realizacja
filmowa i telewizyjna
nawet z „lotu ptaka”
Producent Happy TV
naszej telewizji festiwalowej:)
THX

...a ta strona mogła być Twoja:)...
zapraszamy do współpracy
przy edycji 2020
Ty też możesz być Happy...

Ogólnopolski Festiwal
Filmów Satyrycznych
Pyszadło w Mogilnie
http://pyszadlo.pl/

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej
PROWINCJONALIA
we Wrześni
http://prowincjonalia.com.pl/

Kameralne Kino pełne możliwości...
sprawdź w Twoim mieście...
http://www.kinozarogiem.pl/

...a kto doszedł do przedostatniej strony...
ten odcina „kupony”:)...
Przy zakupach w sklepie internetowym,
w rabatach wpisz „happy end”
i zyskaj 15% zniżki...
Uwaga!!! Rabaty i promocje się nie sumują!

