Přelet nad kukaččím hnízdem

9.10.2015
18:00

Hodná holka

21:00

Drama, USA, 1975, 133 min | Filmová klasika od Miloše Formana s Jackem
Nicholsonem v hlavní roli. | Host: MUDr. Michaela Štochlová, Primářka,
Následná péče III., Psychiatrická nemocnice Bohnice
Dokument, Norsko, 2014, 72 min | Autobiografický dokument o depresi, kterému
ani v nejtemnějších momentech nechybí humor. | Host: PhDr. Petr Winkler, Vedoucí
výzkumného programu, Oddělení sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví

Sejde z očí, sejde z mysli

Dokument, Kanada, 2014, 88 min | Autentický pohled za zeď psychiatrické léčebny
pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny. | vstupné dobrovolné
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Dva dny, jedna noc

Drama, Belgie / Itálie / Francie, 2014, 95 min | Podaří se mladé ženě s depresí přemluvit
za dva dny a jednu noc své kolegy z práce, aby se vzdali prémií a jí tak zachránili pracovní místo?
Host: Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková, Psycholožka a socioložka, CKP Dobřichovice

10.10.2015
14:00

16:00

Andělé všehomíra

Drama, Island / Norsko / Německo / Švédsko, 2000, 100 min. | Působivý pohled na nelehký úděl
mladého schizofrenika, který na Islandu viděla celá polovina obyvatel. | Host: Mudr. Martin
Jarolímek, Primář, Oddělení léčby psychotických a neurotických poruch, Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov

Andělské dítě

Drama, Austrálie, 1995, 105 min | Příběh dvou mladých zamilovaných schizofreniků, kteří
společně vysadí medikaci a spustí tak lavinu tragických událostí.
Host: Ing. Zdeněk Heřt, Peer konzultant BONA o.p.s.

Terapie láskou

Komedie / Drama / Romantický, USA, 2012, 122 min | Netradiční milostná romance dvou mladých lidí, kteří si na cestě ke společnému štěstí musí projít peklem. | Host: Mgr. Jana Poljakova,
Organizace rodinných příslušníků pacientů

Umění plakat

Drama, Dánsko, 2006, 106 min | Drama s prvky černého humoru o jedenáctiletém Allanovi,
který se rozhodne zachránit svojí rozpadající se rodinu.
Host: Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Primář kliniky, Národní ústav duševního zdraví

Lars a jeho vážná známost

Komedie/Drama, USA / Kanada, 2007, 106 min | Výstřední, ale přitom citlivá komedie 		
o chlápkovi a jeho nafukovací panně s vynikajícím Ryanem Goslingem v hlavní roli.
Host: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Psycholog, psychoterapeut a publicista

Sklad 13
20:00 - 23:00

UNITED HEADS

acid jazz, disco,
funk & house music,
vstupné: 80 Kč,
s permanentkou zdarma

14:00

STUDIO 27

Výjimečný tým lidí, ve kterém
jsou žurnalisté i filmaři
s vlastní zkušenosít s duševním
onemocněním. Pořádají
besedy a natáčejí reportáže
z oblasti duševního zdraví.

16.00

Vernisáž výstavy
Martin Šourek

z tvorby žáků ZUŠ Řevnice
17:00

Divadelní soubor
MEZI PRKNY

dětské představení Houstone,
máme problém!
vstupné dobrovolné

18:00

20.00

OTK

20:30

11.10.2015
15:00

17:30

20:00

progressive-hard rock
vstupné: 80 Kč,
s permanentkou zdarma

14:00

Paralelní životy

Dokumentární film,
52 minut. Paralelní
životy musí žít většina
lidí s duševním
onemocněním. Vnitřní
svět ukrývají před tím
vnějším, jinak je u nás
čeká stigmatizace.

16:00

BOHNICKÁ DIVADELNÍ
SPOLEČNOST

představení Kabaret Artaud,
vstupné: 50 Kč,
s permanentkou zdarma
20.00

VÝPLACH

ethno-psychedelic music
vstupné dobrovolné

Jak se tam dostanete?

BONA, o.p.s. spolu s Kinem Řevnice a o.s. Náruč pořádá

Nejen filmový festival o duševním zdraví

:'

Filmy, besedy, koncerty, divadlo a vystava

ic (32 min):
Vybrané odjezdy vlaků z Praha hl. nádraží do Řevn
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…
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