
 

 
Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF) 
18. - 31. oktobris 
Kinoteātros Splendid Palace, KSuns un Kino Bize 
 
5. Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF) šogad norisināsies no 18. līdz 31. oktobrim.              
Festivāla plašajā piedāvājumā — vairāk nekā 120 filmu 9 programmās — īpaša uzmanība būs              
vērsta uz kinodarbiem, kas piemēroti skolēnu un jauniešu auditorijai. Viens no festivāla            
centrālajiem notikumiem jaunākās paaudzes skatītājiem būs Edmunda Jansona animācijas filmas          
Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi pirmizrāde un ap to veidotā radošā darbnīca 20. un 21. oktobrī.  
 
Lai palīdzētu pedagogiem un skolēniem orientēties festivāla piedāvājumā un atrast sev           
vispiemērotākās filmas, RIGA IFF kuratori veidos īpašu izlasi ar skolēnu seansiem, kurā būs             
ietverti kinodarbi no visām festivāla programmām. Tāpat, kuratoru veidotajā sarakstā ietvertie           
darbi būs sagrupēti pēc piemērotības dažādām vecuma grupām, izvērtējot filmu satura           
piemērotību un aktualitāti. 
 
Atlasot filmas festivālam, prioritāra ir filmu kinematogrāfiskā kvaltitāte un vēstījuma saturs.           
Tālab godīgums, zinātkāre, drosme un izpratne par mūsdienu pasaules norisēm ir būtiskākās no             
filmu sižetos paustajām vērtībām, ko pauž festivāla programmā iekļautās filmas. Tāpat, vietējo            
skatītāju gaumi palīdz izprast skolotāju atsauksmes, kā arī bērnu un jauniešu žūriju darbība —              
īpaši to iepriekšējos gados izraudzītās laureātes. Lielā mērā pateicoties žūriju izsvērtajiem           
viedokļiem filmu programma gadu no gada spēj labāk uzrunāt gados jaunākos skatītājus, izprotot             
viņu gaidas un sniedzot aizraujošu, emocionālu pieredzi, ka arī vēstot stāstus, kas tuvi viņu              
pasaulei un spēj paplašināt tās redzējumu.  
 
RIGA IFF piedāvā apmeklēt kino seansus gan festivāla bērnu filmu programmas Bērnu            
brīvdienas (Kids Weekend) ietvaros 20. un 21. oktobrī, kā arī skatīties filmas arīdzan citās              
festivāla programmās no 22. līdz 31. oktobrim. Tā kā RIGA IFF programmas atlase tiek veidota               
ciešā mijiedarbībā ar ārvalstu festivāliem, pilna festivāla programma un skolēnu seansu grafiks            
tiks izziņots un izsūtīts interesentiem 20. septembrī.  
 
Lai atvieglotu biļešu iegādes procesu, RIGA IFF piedāvā kino apmeklējumu ar klasi pieteikt             
iepriekš un par biļetēm norēķināties ar pārskaitījumu. Pieteikšanās (sākot no 20. septembra)            
rakstot uz epastu: kristine@rigaiff.lv vai zvanot pa tālruni 2614 0 884, norādot rezervējamo vietu              
skaitu.  
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Ieejas biļetes cena uz skolēnu seansiem vienai personai: 3 EUR, savukārt klasi pavadošajiem             
pedagogiem ieeja bez maksas. 
 
Vairāk informācijas pieejams, rakstot RIGA IFF bērnu filmu programmas kuratorei Kristīnei           
Simsonei uz epastu kristine@rigaiff.lv, vai zvanot pa tālruni 2 614 0 884. 
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