Celjsko literarno

Literarni festival
domišljije

V sosednjih državah imajo
več vsakoletnih dogodkov,
posvečenih domišljijskim
svetovom in z njim povezano
ustvarjalnostjo. Festivali
fantazijske književnosti imajo
v nekaterih državah regije
preko 10-letno tradicijo in so
pomemben gradnik podpore
domači književni
ustvarjalnosti.

društvo
1. slovenski festival
fantazijske književnosti

10 do 11. 11. 2017

Manjkal je samo še
mednarosni regionalni
festival domišljijske
literature.
In zdaj ga imamo.

Prvi takšen dogodek v Sloveniji



Poseben večer s posebnim gostom dr.
Zoranom Živkovićem



Regionalni festival izbranih avtoric in
avtorjev domišljijske literature

Celjska kulturnica in Antika



Predstavitev sorodnih festivalov v regiji



Zanimivi paneli o domišljijski literaturi



Predstavitev aktualnih trendov



Predstavitev Supernove v butični
knjigarni Antika

V zadnjih letih so različna
društva in entuzijastični
posamezniki začeli prirejati
konvencije in podobne
dogodke, posvečene
domišljijskim svetovom in
posredno tudi tej zvrsti
literature.
Tako smo imeli v novejšem
času najprej leta 2012 Sicon.
Od leta 2013 imamo
vsakoletni NMN, od 2015
Meteorito in letos se je pojavil
še KuniKon.



Poseben gost:
dr. Zoran Živković

Celjsko literarno društvo

Gledališki trg 4, 3000 Celje
040 642 356 Bojan (predsednik)
041 277 382 Mira (tajnica, podpredsednica)
WWW: http://cld.si
E-pošta:celjsko.literarno@outlook.com

Info: literarno.drustvo@outlook.com

1. slovenski mednarodni festival fantazijske književnosti
Petek, 10. 11. 2017
V petek, 10. 11. se udeleženci zberejo v
Hotelu Celeia, kjer bodo prenočevali
za čas festivala.
Po večerji bo neformalno spoznavno
srečanje.

Sobota, 11. 11. 2017

Nedelja, 12. 11. 2017

Po ogledu se bomo preselili v Dvorano ZKD
(Gregorčičeva 6), kjer se bomo posvetili dvema



tematikama:



njen čas minil? (12h)

Za gušt se bodo razdelili sveži izvodi
Supernove in Vsesledja.

Pomen tovrstnih festivalov v regiji (11h)
Prihodnost znanstvene fantastike—je res

Popoldanski čas bomo najprej posvetili ogledu
mestnega središča in zgodovini mesta.
17h—18h30: Knjigarna Antika
Predstavitev Supernove in pogovor o pomenu
malih knjigarn pri trženju domišljijske kulture
domačih avtorjev.
19h30: Večer z dr. Zoranom Živkovićem
(Kulturnica)






Ogled dveh epizod iz TV serije "Sakupljač",
kratki igrani film "Ispovedaonica" in pilot
-epizodo TV serije "Amarkord"
Predstavitev zadnjih knjig
BBC radijska priredba zgodbe »Voz«
Pogovor o domišljijski literaturi

V Celjski kulturnici predstavitev
tematskega razpisa za 2. festival
fantazijske književnosti (10h—



10h50)
Samozaložniški servisi (11h—
11h45)



Literarna kritika v domišljijski
literaturi (12h—13h)



Po kosilu zaključek festivala

