Білеты на фільмы юбілейнага «Лістапада» ўжо ў продажы
У касах кінатэатраў і на сайце bycard.by стартаваў продаж білетаў на паказы
25-га ММКФ «Лістапад». У гэтым годзе паказ карцін адбудзецца ў кінатэатрах
«Цэнтральны», «Мір», «Піянер», «Беларусь», «Масква», Falcon Club Буцік
Кіно і ў Музеі гісторыі беларускага кіно. Цырымоніі адкрыцця і закрыцця
адбудуцца ў кінатэатры «Масква».
З 2 па 9 лістапада ў кінатэатры «Цэнтральны» пакажуць фільмы Асноўнага
конкурсу ігравога кіно, конкурсу «Маладосць на маршы» і пазаконкурсныя
праграммы ігравога кіно. Пазаконкурсныя паказы фільмаў з секцыі «Колер ночы»
таксама адбудуцца ў зале кінатэатра «Масква».
У кінатэатры «Мір» можна будзе паглядзець Асноўны конкурс дакументальнага
кіно, пазаконкурсныя праграмы «Кіно пра кіно», «Спартыўныя жарсці»,
«Найлепшае», «(Не)дзіцячыя гісторыі», «МузыкаДок», «Арт», «ХХ стагоддзе.
Драмы гісторыі», а таксама дакументальны фільм рэтраспектывы «Геніі кіно.
Аньес Варда» і пазаконкурсны паказ «Лістападзіка».
Кінатэатр «Беларусь», як заўсёды, чакае гледачоў на праграму Нацыянальнага
конкурсу, а ў кінатэатры «Піянер» пакажуць стужкі «Лістападзіка» і студэнцкія
працы Конкурсу нацыянальных кінашкол. У вялікім і малым залах «Піянера»
таксама прадэманструюць фільмы праграм Асноўнага конкурсу ігровога кіно,
Нацыянальнага конкурсу, «Маладосці на маршы» і пазаконкурсныя паказы
ігравога кіно.
У Музеі гісторыі беларускага кіно адбудуцца паказы пазаконкурсных секцый
«Спатканне з Расіяй» і «Залаты юбілей «Летапісу». Акрамя таго, ва ўтульнай зале
на Свярдлова, 4 можна будзе ўбачыць некалькі карцін з праграм «Арт», «ХХ
стагоддзе. Драмы гісторыі» і «Найлепшае».
У мінулым годзе да фестывальных пляцовак далучыўся кінатэатр павышанай
камфортнасці – Falcon Club Буцік Кіно. На 25-м ММКФ ён прыме гледачоў на
вячэрніх паказах Асноўнага конкурсу ігравога кіно і пазаконкурсных секцый.
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«Кінавідэапракату» Вольга Багаварава, кошт білетаў у гэтым годзе застаўся
ранейшым. Купіць білет на паказы секцыі «Колер ночы», а таксама на фільмы
адкрыцця і закрыцця можна за 15 рублёў, на начныя сеансы – за 7 рублёў. У
астатнім кошт на білеты не перавышае 5,5 рублёў.
Кошт білетаў на паказы ў Falcon Club Буцік Кіно таксама застаецца леташнім: білет
на адно месца можна купіць за 8 рублёў, а Love Seats (месцы для дваіх) – за 16.

Поўную праграму можна знайсціў тым ліку на афіцыйным сайце «Лістапада»
www.listapad.com.
Заснавальнікі ММКФ «Лістапад» – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і
Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. Арганізатар – Цэнтр візуальных і
выканальніцкіх мастацтваў «АРТ Карпарэйшн».
Генеральным партнёрам кінафестываля выступае банкаўская плацёжная
карта «Шчодрая» Mastercard.
Афіцыйныя партнёры – «Кінавідэапракат» Мінгорыканкама Falcon Club Буцік
Кіно, авіякампанія «Белавія», «Белтэлеком», афіцыйны квітковы аператар
«Байкард». Пры падтрымцы Белтэлерадыёкампаніі, кінастудыі «Беларусьфільм» і
рэкламнага агенцтва «Фортэ».
Прапаноўваем аб’ядноўваць прысвечаныя 25-му кінафестывалю «Лістапад»
матэрыялы і публікацыі ў сацыяльных сетках хэштэгам #listapad25.
Сачыце за навінамі на афіцыйным сайце www.listapad.com, а таксама ў сацыяльных
сетках Facebook, Instagram, УКантакце, Twitter.

