POCTA BELGICKÉMU FILMU
© Philippe Buissin / Imagellan

Již posedmé budou v letošním roce belgickým filmům udíleny ceny Magritte du Cinéma, obdoba francouzských
Césarů nebo amerických Oskarů.
Nenechte si při této příležitosti ujít kouzelný belgický film L’Iceberg (Ledovec), po kterém následuje slavnostní
ceremoniál předávání cen Magritte 2017. 9. února Vás od 21:00 čeká na TV5MONDE výjimečný filmový večer.
L’ICEBERG (LEDOVEC)
čtvrtek 9. února ve 21:00

TITULKY

Fiona je manažerka fastfoodu na předměstí. Žije s manželem Julienem a dvěma dětmi v malém domku.
Všechno je v nejlepším pořádku až do chvíle, kdy je nucena strávit noc v chladírně fasfoodu. Nejen že zjistí,
že manžel ani děti si nevšimli, že zmizela, zároveň ji začalo neodolatelně přitahovat vše chladné, mrazivé,
ledové a sněhové. Sní o nádherném obrovském ledovci a jednoho krásného dne opustí rodinu a vydá
se k severu, aby ledovec spatřila na vlastní oči...
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režie: Dominique Abel, Fiona Gordon & Bruno Romy (Belgie, 2005)
hrají: Fiona Gordon (Fiona), Dominique Abel (Julien), Lucy Tulugarjuk (Nattikuttuk), Philippe Martz (René)
žánr: komedie
ocenění: cena za nejlepší film na festivalech v Záhřebu a Kyjevě

LES MAGRITTE DU CINÉMA (CENY MAGRITTE)
čtvrtek 9. února ve 22:30
Nenechte si ujít 7. ceremonál předávání belgických filmových cen Magritte du Cinéma z bruselského
kongresového centra le Square.
Ceny filmům a belgickým filmovým umělcům za rok 2016 uděluje Académie André Delvaux, slavnostnímu
večeru předsedá herečka Virginie Efira.

OCENĚNÍ MAGRITTE 2016
Nejlepší film: Le tout nouveau testament (Zbrusu nový zákon) režiséra Jaco Van Dormaela
Nejlepší herec: Wim Willaert ve filmu Je suis mort mais j'ai des amis
Nejlepší herečka: Anne Coesens ve filmu Tous les chats sont gris
© Succession Magritte/SABAM 2017

VĚDĚLI JSTE, ŽE
• ceny Magritte du Cinéma nahradily ceny Joseph Plateau udělované v letech 1985 - 2006
• Každý rok je oceněna jedna belgická nebo světová osobnost za přínos světovému filmu.
•

Ocenění získali například André Delvaux, Nathalie Baye, Costa-Gavras, Emir Kusturica, Pierre Richard a Vincent Lindon.
Nejúspěšnější film v historii ceny Magritte je Mr. Nobody (2009), se šesti oceněními v roce 2011.

BELGICKÉ PROGRAMY NA
ZPRÁVY
LE JOURNAL DE LA RTBF

QUESTION À LA UNE

každý den ve 13:30

každý čtvrtek v 17:00

Mezinárodní zpravodajství přináší
a uvádí redakce RTBF.

Magazín, který přináší a do hloubky
zkoumá aktuální dění v interakci
s diváky.
uvádí: Franck Istasse
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TITULKY

© Reporters / Michel Wiegandt

ART DE VIVRE
C’EST DU BELGE

PATRIMOINE

každé pondělí v 10:00

TITULKY

Gerald Watelet nám přibližuje ty, kteří šíří dobré jméno Belgie. Na programu jsou repotáže
o vynikajících belgických osobnostech.
uvádí: Gerald Watelet
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JARDINS ET LOISIRS
každý čtvrtek v 9:30

TITULKY

LOISIRS

Luc Noël se podělí o svou vášeň pro zahradničení a poradí nám s kultivací, zkrášlováním nebo
zdobením zahrad. Květinové kompozice, prohlídky soukromých zahrad, střídání ročních období.....
z rubrik magazínu si vybere každý.
uvádí: Luc Noël
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UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
každou středu v 9:30 a vždy v pátek v 16:00

TITULKY

DESIGN

Nejen že pro nás Cédric Wautier navštíví domy, byty a lofty všech stylů a cen, magazín o bydlení
přinese také právní, technické, praktické, energetické i estetické rady a nebude chybět ani
nepostradatelné kutilské okénko.
uvádí: Cédric Wautier a Virginie Jacobs
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DIVERTISSEMENT

69 MINUTES SANS CHICHIS
úterý 14.února v 18:40

TITULKY

Během 69 minut nám Joëlle Scoriels a její partneři představí hosta, který může a nemusí být z Belgie,
pomocí série překvapivých a originálních otázek balancujících mezi drzostí a vlídností.
Host 14. února nebude nikdo jiný, než ikonický moderátor Julien Lepers, který již 27 let uvádí velmi
oblíbenou soutěžní hru Questions pour un Champion.
uvádí: Joëlle Scoriels a Adrien Devyver, Dan Gagnon, Guillermo Guiz
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