MAFF HAAPSALUS
22.-25.09.2016

Neljapäev, 22. sept 2016

HAAPSALU KULTUURIKESKUS (Posti 3)
10.00

Kooliõpilaste seanss

Elumeri / The Sea of Life, Hispaania - 52 min
Film kutsub vaatajat mõtisklema mereloomade tähtsuse üle Maal ja püüab koguda austust
maailma ökosüsteemidele.
Filmi tutvustab merebioloog Lennart Lennuk.

ILONI IMEDEMAA KINOSAALIS (Kooli 5)
11.00 Loodushariduspäev I-klassidele
LIIVALOOD / Tales of the Sand, Kanada - 20 min
Liiv ... me vaatame seda ilma erilise tähelepanuta. Ometi on see uskumatu maailm täis väga
erinevaid ja unikaalseid kohastumusi ja käitumisviise. Matmine, peitmine, kaevamine, katmine ja
puhkamine: näiliselt tavaline maailm, kus elavad erakordsed loomad.
Järgnevad õpitoad Iloni Imedemaal: LOOMAMÄNGUD JA ÖKOKUNST
Palume Iloni Imedemaa Loodushariduspäevale eelregistreeruda hiljemalt 16. septembriks:
imedemaa@salm.ee

Reede, 23. sept 2016
ILONI IMEDEMAA KINOSAALIS (Kooli 5)
Filmid on eestikeelsete subtiitritega. Pilet: 4

12.00 Soolataignast metsa- ja mereloomade voolimise õpituba
Sissepääs muuseumipiletiga.

16.00
Ühe geneti lugu / A Genets Tale; Hispaania - 50 min
Vahemereäärses metsanurgas alustab kolm genetikutsikat maailma avastamist. Väikese
genetitüdruku sõltumatu iseloom muudab tema saatust – vapralt suundub ta maailma avastama,
jättes pere maha. Aga mets ja selle karmid seadused määravad, kas ta jääb ellu või mitte.

Laupäev, 24. sept 2016
ILONI IMEDEMAA KINOSAALIS (Kooli 5)
Filmid on eestikeelsete subtiitritega. Pilet: 4

12.00 Munakarpidest loomamaskide meisterdamise õpituba
Sissepääs muuseumipiletiga.
13.00
Kaelkirjak – kõrgelt ja isiklikult / Giraffe – Up High and Personal, Austria - 50 min
Pikad jalad, pikk kael, suured silmad – kaelkirjakud on Aafrika savannide iludused. Aga neis on
veel palju rohkemat – erakordne kehaehitus, eriline käitumine, omavaheline suhtlemine. Senini on
kaelkirjak olnud pigem loodusfilmide kaunistav lisand, mis rohumaadel kõrgub, see film aga
pöörab põhitähelepanu just neile Aafrika ikoonidele, tuues esile mõndagi uut.
Kõnnumaa võlu: Oulanka ja Paanajärvi – looduse tervendav mõju / Magic of the
Wilderness. Ep. 2: Oulanka and Paanajärvi – The Healing Power of Nature, Soome - 28 min
Filmisarja teine osa keskendub looduse mittemateriaalsetele väärtustele nagu vaikus, pimedus ja
puutumatu looduse ilu. Lugu meie üha hapramaks muutuvast suhtest loodusega, meie sisemisest
igatsusest elada kooskõlas loodusega. Film viib meid otsima looduse tervendavat jõudu Oulanka
ja Paanajärvi rahvusparkides, mis on üks Euroopa unikaalsemaid looduspärandeid, aladel kahel
pool Soome-Vene piiri.
15.00
Shangri-La nöbinina-ahvid / Mystery Monkeys of Shangri-La, Austria - 51 min
Himaalaja Hiina osas Yunnani mägedes elavad nöbinina-ahvid. Oma nöbininade ja punaste huulte
ja mandlisilmadega näevad nad välja nagu natuke kauaks ilukirurgi juurde jäänud filmistaarid.
Nad on rahulikud, elavad peredena, pojad on päris valged. Neid ainsaid sedavõrd kõrgel mägedes
elavaid ahve filmis Austria-Hiina filmigrupp kahe aasta jooksul, tulemuseks kõnealust looma
esmatutvustav film.
Sõnum pudelis / Message in a Bottle, USA - 15 min

Fotograaf James Balog, kelle tegi kuulsaks film „Chasing Ice“ („Jahtides jääd“, meie festivalil 1.
preemia 2014), alustab uut teekonda, uurimaks kliimamuutusi „seestpoolt“. Eneseavastamise reis
viib ta Mauna Loa observatooriumisse Hawail, kust ta naaseb millegi palju suuremaga kui foto.

Pühapäev, 25. sept 2016
ILONI IMEDEMAA KINOSAALIS (Kooli 5)
Filmid on eestikeelsete subtiitritega. Pilet: 4

12.00 Looduse lainel õpituba, külas on Silma õpikojast Marko Valker
Sissepääs muuseumipiletiga.
13.00
Looduse superisad / Nature`s Superdads, Prantsusmaa - 52 min
Nagu inimeste, nii ka loomade seas hoolitseb järeltulijate eest enamasti naissugu. Siiski on nii siin
kui seal isasid, kes sellega suurepäraselt hakkama saavad.
Erakordne Aafrika – värvide manner / Extraordinary Africa – The Continent of Colors,
Belgia - 28 min
Värvid on põnevad, hämmastavad, pimestavad. Mustast ja valgest alustades on Aafrikas lõpmatu
variatsioon vikerkaaretoone. Kuid lisaks oma ilule, värvidele ja mustritele nagu triibud ja täpid, on
neil ka oma tähtsus ja roll - kas näidata või peita, austada või karta. Olgu väike või suur, värvid
aitavad petta vaenlast, varjuda, sulanduda maastikku või lehestikku ...
15.00
Ameerika rahvuspargid –Yellowstone / America`s National Parks – Yellowstone, Saksamaa
- 55 min
Vähe on nii erilisi ja unikaalseid kohti kui Yellowstone - Ameerika esimene rahvuspark. Suured
metsad ja avarad orud on elupaigaks suurtele piisonikarjadele, huntidele ja grislikarudele. Lisaks
asub rahvuspark ühe maailma suurima aktiivse vulkaani nõlvadel, kus leidub ka ikoonilisi
geotermilisi vaatamisväärsusi nagu geiser Vana Ustav ja allikas Grand Prismatic Spring.
TEISE KORRUSE FUAJEES ON ÜLEVAL NÄITUS „ VALIK LILLEMOTIIVE ILON
WIKLANDI ILLUSTRATSIOONIDELT“
KINOPILET SISALDAB KA IMEDEMAA KÜLASTUST!

