
 

 

 

 

GROSSMANNOV FESTIVAL FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA  

Ljutomer 25.-30.7.2011 

 

ZADEVA: POZIV VINARJEM  

 

Spoštovani vinarji! 

 

V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo na sedmi Grossmannov festival fantastičnega 
filma in vina.  

 

Dovolite, da vam na kratko predstavimo dosedanje in napovemo prihodnje dogodke;  

Grossmannov festival je 14. novembra 2010 postal član prestižne Evropske federacije 
festivalov fantastičnega filma (EFFFF), največje mreže festivalov žanrskega filma na svetu, s 
člani v 16 državah in s skupnim občinstvom približno 600.000 ljudi, zato smo pred sedmo 
izdajo festivala tudi primerno razširili naziv v Grossmannov festival fantastičnega filma in 
vina.  

 

Festival bo potekal od 25. do 30. julija v Ljutomeru. Vsako leto na festivalu prikažemo preko 
25 celovečernih ter 60 kratkometražnih filmov, privabimo okrog 80 mednarodnih filmskih 
gostov, nekaterih med njimi pravih svetovnih legend, organiziramo številne delavnice na 
temo filma, kar pomeni, da je Grossmann postal ena najpomembnejših (filmskih) prireditev 
pri nas. Velika večina filmov je prikazanih premierno v Sloveniji ali v tem delu Evrope, do zdaj 
pa smo gostili filme in njihove avtorje iz 32 držav sveta. Seveda se to pozna tudi na obisku, ki 
je lani že večkrat presegel številko 1500 obiskovalcev na dan. Obisk uradne spletne strani 
Grossmannovega festivala v času festivala je bil ravno tako odličen – kar 10576 ljudi jo je 
obiskalo v enem tednu – ljudi je stran pritegnila za povprečno 5 minut na obisk, odprli pa so 
povprečno 6 pod-zavihkov. 
 
Tudi struktura naših obiskovalcev je posebna, saj je v skoraj enakem številu sestavljena iz 
domačih kot tudi tujih obiskovalcev (Hrvaška, Avstrija, Srbija…), ponavadi prekaljenih 
ljubiteljev filma, ki zelo radi prihajajo na kultni desert evropske festivalske letine v izjemno 
slikovit vinorodni okoliš. 

Z rednimi strokovnimi sodelavci iz več držav (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Srbija, 
Češka, Švedska, ZDA, Romunija,…) postaja tudi neke vrste osrednje stičišče in zbirališče B-
kinematografije v tem delu Evrope.  
 



 

 

 

Grossmannov festival smo v preteklih letih na povabilo organizatorjev, Filmskega sklada 
Republike Slovenije ter British Councila predstavili v več evropskih mestih, kot so: Cannes, 
London, Praga, Beograd in Zagreb.  
 
Z namenom še večje prepoznavnosti festivala in njegove umeščenosti v regijo, smo festival 
navezali na regionalne posebnosti in ponudbo, od tod tudi “vino” v nazivu festivala, po 
katerem Prleška regija najbolj slovi.  

V tem posebnem delu festivala so obiskovalcem na voljo razne pokušine lokalnih dobrot, 
naši uradni gostje pa svečano degustirajo in ocenjujejo vrhunska vina, med katerimi 
izberejo tudi "Vinskega hudega mačka".  

Ugotavljamo, da je navezava z vinom zelo uspešna, saj daje festivalu nepozaben in unikaten 
pečat, kar nam priznavajo vsi obiskovalci, vse bolj pa tudi strokovna in kritična javnost. 

 

V organizacijo letošnjega festivala bomo tako ponovno vključili dogodke, ki so se v 
preteklosti pokazali kot zelo uspešni: vodene degustacije za goste festivala, obiski vinskih 
kleti, možnost prodaje tekmovalnih vzorcev obiskovalcem festivala, Salon filma in vina (v 
sodelovanju s Salonom Jeruzalem), Grossmannova pot filma in vina (pohod), predstavitve 
filmov in vina aprila v Beogradu in maja v Cannesu (predstavitev Grossmann festivala v 
paviljonu jugovzhodnih evropskih držav), … 

 

Posebnost letošnjega festivala je razpis za udeležence vinarje, ki želijo sodelovati v 
tekmovalnem programu.  

Prispele vzorce bomo strokovno ocenili na posebnem pred-izboru, ki bo potekal junija letos 
v Ljutomeru in tri najbolje ocenjene vzorce uvrstili v tekmovalni program Grossmannovega 
festivala.  

Degustacije na festivalu bo izvajalo Kulturno in izobraževalno društvo Kelih.  

 

Za vse informacije smo vam na razpolago na spodnjem naslovu: 

borut.horvat@grossmann.si. 

 

Več informacij na www.grossmann.si  

Pogoje razpisa in pravila ocenjevanja najdete tukaj: 

http://www.grossmann.si/razpisi/vinski-sampion-hudi-macek 

Ljutomer, dne  20.4.2011             
           

GROSSMANNOV FESTIVAL FILMA IN VINA  

Borut Horvat  

mailto:borut.horvat@grossmann.si
http://www.grossmann.si/
http://www.grossmann.si/razpisi/vinski-sampion-hudi-macek

