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NOTICKA FILMU
Tragikomédia o nenaplnených túžbach, vytrvalosti a dedinskom futbale.

Trailer: https://bit.ly/3D0dC6U
Facebook: @filmturnajsnov
Instagram: @filmturnajsnov
Webstránka filmu: turnajsnov.sk
Press materiál k filmu: https://bit.ly/3VYjPJ6

KRÁTKA SYNOPSA
Veselo-trpký príbeh o veľkých ambíciách jedného neveľkého futbalového mužstva, rozprávaný cez pokojný

pohlaď večne sa prizerajúceho manažéra. Zacyklení v každodenných rituáloch prehrávajú́ zápasy už
niekoľko rokov. Pozvanie na medzinárodný turnaj na Slovensku sa zrazu javí ako možnosť na nový začiatok.

Podarí sa im dať aspoň jediný gól?

O FILME
Dokumentárna tragikomédia z prostredia dedinského futbalu. V upätí Transylvánskych vrchov sa ukrýva

jedno neveľké mužstvo, ktoré už niekoľko rokov nevyhralo jediný zápas. Poslední z posledných, na najnižšej

priečke celého rebríčka. Zacyklení v každodenných rituáloch sa opätovne stretávajú na ihrisku, kde

spomínajú na mladícke sny o kariére profesionálnych futbalistov. Film je rozprávaný očami manažéra tímu,

menom Nelu, ktorý aj keď pôsobí stoicky, je vytrvalým pohoničom celého mužstva. Svoje niekdajšie

ambície sa snaží preniesť na novú generáciu mladých chlapcov, v ktorých vidí skrytý potenciál, aj keď oni

sami sa radšej vidia na diskotéke, ako na ihrisku. Nelu, ktorý večne zápasí s nepriaznivými podmienkami, sa

stáva symbolom pokojného odhodlania a nezlomného charakteru, v časoch zašlej slávy dedinského futbalu.

Prekvapivé pozvanie na medzinárodný turnaj na Slovensku, vracia nádej do nôh všetkým hráčom a

spoločne sa vydávajú na cestu za hranice, ktorá nakoniec nebude len o futbale.



SLOVENSKÍ KOPRODUCENTI FILMU
LEON Productions

LEON Productions je filmová a televízna produkčná spoločnosť, založená v roku 1998 v Bratislave. Hlavnou

činnosťou spoločnosti je výroba dokumentárnych filmov a televíznych relácii s dokumentárnymi prvkami a

poznávacou hodnotou. Medzi najvýznamnejšie ocenenia patrí cena za najlepší dokumentárny film

východnej Európy MFF Jihlava 2009, Hlavná cena festivalu One World Praha 2006, účasť na festivaloch

Karlove Vary 2005, Rotterdam 2009, Palm Springs 2011. LEON Productions je členom Asociácie nezávislých

producentov.

Celovečerné filmy LEON Productions

2022 Turnaj snov, celovečerný dokumentárny film (r. Adina Popescu, Iulian Manuel Ghervas)

2019 Skutok sa stal, celovečerný dokumentárny film (r. Barbora Berezňáková)

2015 Anton Srholec, celovečerný dokumentárny film (r. Alena Čermáková)

2014 Milan Čorba, celovečerný dokumentárny film (r. Martin Šulík)

2012 Od Fica do Fica, celovečerný dokumentárny film (r. Zuzana Piussi)

2009 Hranica, celovečerný dokumentárny film (r. Jaro Vojtek)

2005 My zdes, celovečerný dokumentárny film (r. Jaro Vojtek)

Televízne relácie LEON Productions

2022 – 2011 a 2007-2006 Duel, televízna relácia pre RTVS

2022 a 2007 Duel šampiónov, televízna relácia pre RTVS

2022-2021 Duel Junior, televízna relácia pre RTVS

2013-2007 Nové bývanie, televízna relácie pre TV JOJ

2011 Áno šéfe, televízna relácia pre TV JOJ

RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia

inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. RTVS je popri

Audiovizuálnom fonde najvýznamnejším podporovateľom vzniku slovenských filmov, bez vstupu RTVS do

filmových projektov by veľa diel nemalo šancu vzniknúť.



RUMUNSKÝ PRODUCENT FILMU
We are Basca

We Are Basca je rumunská produkčná spoločnosť venujúca sa tvorbe filmov a reklamy. Má na konte

niekoľko bronzových, strieborných a zlatých ocenení na Promax Awards. Produkuje dokumentárne, krátke a

hrané filmy premietané a oceňované na popredných svetových filmových festivalov. Tituly v našej filmografii

boli ocenené na Berlinale (Monsters - Tagespiegel Audence Award 2019), Huesca Film Festival (Miss Sueno)

či Semaine de la Critique v Cannes (Ramona - Canal+ Award) a mnoho ďalších.

Filmografia

2022 Turnaj snov, celovečerný dokumentárny film (r. Adina Popescu, Iulian Manuel Ghervas)

2019 Monsters, celovečerný hraný film (r. Marius Olteanu)

2019 Off Season, krátkometrážny hraný film (r. Ioachim Stroe)

2018, Unknown, krátkometrážny hraný film (r. Ioachim Stroe)

2017 Miss Sueno, krátkometrážny hraný film (r. Radu Potcoava)

2017 No man’s land, krátkometrážny hraný film (r. Marius Olteanu)

2017 Weekend, krátkometrážny hraný film (r. Tudor Pojoni)

2016 My name is Costin, krátkometrážny hraný film (r. Radu Potcoava)

2016 Noiembrie, krátkometrážny hraný film (r. Ioachim Stroe)

2016 Dream Images, dlhometrážny dokumentárny film (r. Sorin Luca)

2015 Network, dlhometrážny dokumentárny film (r. Claudiu Mitcu)

2015 Ramona, krátkometrážny hraný film (r. Andrei Cretulescu)

2014 Kowalski, krátkometrážny hraný film (r. Andrei Cretulescu)

2013 Bad Penny, krátkometrážny hraný film (r. Andrei Cretulescu)

2009 Australia, dlhometrážny dokumentárny film (r. Claudiu Mitcu)

2009 Circus Vesel, strednometrážny dokumentárny film (r. Claudiu Mitcu)



Producentská explikácia slovenského koproducenta
Vo filme sledujeme vývoj transylvánskeho dedinského futbalového tímu počas jednej futbalovej sezóny. Cez

život futbalového družstva postupne odhaľujeme životné príbehy hráčov a vzťahy medzi nimi, akési zrkadlo

celej krajiny - Rumunska, nefungujúceho systému zlyhávajúceho na ľuďoch. Najhorší rumunský futbalový

tím sa presunie aj na medzinárodný turnaj na Slovensko. Nastúpi proti najhorším slovenským mužstvám a

podelí sa o skúsenosti. Cieľom medzinárodného turnaja bude hľadanie sociálnych podôb či rozdielov medzi

týmito dvoma krajinami s rovnakou komunistickou minulosťou, uviaznutých vo večnom prechode k

demokracii a kapitalizmu. Práve vďaka skúsenosti nakrúcania na Slovensku a unikátnosti nakrúteného

materiálu sme sa rozhodli vytvoriť slovenskú verziu filmu.

KOPRODUCENT filmu Dávid Čorba
Dávid Čorba vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor produkcia a manažment. V roku 1998 spolu s Mariom

Homolkom založil filmovú a televíznu produkčnú spoločnosť LEON Productions a ako producent sa podieľal

na tvorbe celovečerných dokumentárnych filmov a televíznych reláciách.

ROZHOVOR S KOPRODUCENTOM FILMU DAVIDOM ČORBOM

Čo pre vás znamená dedinský futbal?
Ako sa hovorí a taká je aj realita, väčšina slovenských obcí má kostol, krčmu a futbalové ihrisko. Sobotný

alebo nedeľný futbal je pre mnohých obyvateľov obce spoločenskou udalosťou, možnosťou stretnúť sa s

priateľmi a možnosťou súťaženia s blízkymi obcami. Aj keď dnes si už v pohodlí domova môžeme pozrieť
akýkoľvek svetový futbal, predsa len, držať palce svojej obci, svojim rodinným príslušníkom, príbuzným,

priateľom a so svojimi priateľmi, kúsok od domu, má svoje čaro.

Dedinský futbal nie je len o družstve mužov ale je aj o družstvách detí a mládeže, ktoré tu zmysluplne

trávia voľný čas a niektorí z nich to môžu dotiahnuť aj na futbalových reprezentantov Slovenska.

Ako ste sa dostali ku koprodukcii filmu Turnaj snov? A prečo ste sa rozhodli koprodukovať film Turnaj
snov?
V marci 2018 sme boli vybraní s našim filmom Skutok sa stal na podujatie East Doc Platform do Prahy, ktoré

je prezentáciou nádejných dokumentárnych filmov strednej a východnej Európy. Tu som mal možnosť vidieť
trailer a prezentáciu pripravovaného rumunského filmu Orly z Tagy, ktorý ma hneď zaujal a ešte počas

podujatia som oslovil rumunských filmárov s možnosťou slovenskej koprodukcie.

Upútal ma koncept filmu a najmä to, že film nebol vážnym, ale humorným a ten humor tu nebol napísaný

alebo bol nasilu, ale naozaj bol autentický. Očarila ma postava hlavného hrdinu, ktorý aj napriek tomu, že



ho mnohí odhovárajú od toho čo robí, napriek prehrám, vidí vo svojej činnosti zmysel a ide si za svojim,

pretože aj vie, že ak by to nerobil on, futbal by v obci skončil. Na druhej strane som si uvedomil, že v

slovenskom filme pokiaľ viem, ešte fenomén dedinského futbalu témou nebol a hneď som si aj predstavil

náš svetový unikát na filmovom plátne - vlak, ktorý počas futbalového zápasu prechádza cez ihrisko.

Ako prebiehalo nakrúcanie na Slovensku?
Nakrúcanie na Slovensku prebiehalo v júli 2019 v slovenských obciach Slanská Huta, Čierny Balog, Snežnica

a aj v slovenských kúpeľoch Rajecké Teplice. Rád by som poďakoval týmto obciam a predstaviteľom

futbalových klubov za hladký priebeh nakrúcania a zorganizovanie všetkého potrebného k nakrúcaniu a

potvrdilo sa mi, že Slováci a Slovenky sú výborní organizátori a hostitelia.

Ako ste vybrali slovenské futbalové kluby, v ktorých prebiehalo nakrúcanie?
Už na začiatku nám bolo jasné, že nakrúcať budeme v Čiernom Balogu kvôli vlaku, ktorý prechádza cez

ihrisko. Ďalšie obce sme našli podľa dvoch faktorov, ktoré boli pre nás dôležité. Potrebovali sme nájsť obce,

ktoré hrajú najnižšiu futbalovú súťaž a pohybujú sa na chvoste tabuľky a zároveň aby ich ihrisko a

prostredie okolo, vyzeralo atraktívne pre filmovú kameru. Zaujímavosťou oboch ihrísk v Slanskej Hute a v

Snežnici je to, že obe sú postavené nad obcou, dokonca nad úrovňou kostolnej veže.

Čo bolo na spolupráci s rumunským štábom najprínosnejšie?
Najväčším prínosom bolo, že vznikol tento film a že sme dvadsiatim dedinčanom splnili sen o ktorom sa

neodvážili ani snívať, že oni ktorí idú od prehry k prehre budú raz niekedy v živote hrať na zahraničnom

futbalovom turnaji. Pre viacerých z nich to bol prvý dlhší pobyt za hranicami Rumunska a ukázalo sa, že

futbal naozaj spája krajiny, že napriek veľkej jazykovej bariére si Slováci a Rumuni porozumeli.



SCÉNARISTKA FILMU PAULA MAĽÁROVÁ
Narodená v roku 1993 v Bratislave. V rokoch 2016-2021 študovala na Vysokej škole múzických umení v

Bratislave, odbor réžia dokumentárneho filmu. Už počas štúdia spolupracovala na rôznych

dlhometrážnych, ale aj televíznych projektoch. Ako rešeršistka a asistentka režisérky Barbory Berezňákovej

sa podieľala na filme Skutok sa stal a projekte Spýtaj sa vašich. Ako spoluautorka scenára a dramaturgička

prispela do dokumentárneho filmu Turnaj snov. Ako režisérka sa podieľala na televíznych cykloch Radosť zo

života a Budujeme Slovensko. Popritom sa venovala aj práci v rozhlase ako autorka fíčrov, rešeršistka na

zahraničných projektoch ako Documentary on Danube a práci v Rodinných archívoch Mareka Šulíka. Jej

študentská tvorba získala ohlasy na domácich a aj zahraničných festivaloch. S filmom Planéta Gelnica,

vyhrala cenu za najlepší dokumentárny film v študentskej súťaži na Minsk International Film Festival

Listapad.

2021 Karol Polák, strednometrážny dokumentárny TV film
2021 Kysakwood, strednometrážny dokumentárny TV film

2020 Michalovský černobyľ, strednometrážny dokumentárny TV film
2019 Sračky nevedem, alebo ako vzniklo Artfórum, krátkometrážny film

2018 Planéta Gelnica, krátkometrážny dokumentárny film
2017 Keď som dočiahla na kľučku, krátkometrážny dokumentárny film

ROZHOVOR SO SCENÁRISTKOU FILMU PAULOU MAĽÁROVOU

Ako sa vám písal scenár k dokumentu Turnaj snov?
Scenár vychádza z reálií slovenskej dediny a tamojšieho futbalu, takže písanie prebiehalo spontánne na

základe zážitkov, ktoré sme si prežili počas obhliadok. Rozdiel bol, že už som mala základ od rumunských

tvorcov, ktorí načrtli koncept filmu a tak sa aj moja časť scenára odvíjala od ich predchádzajúcich textov na

ktoré bolo treba nadviazať. A samozrejme, keďže išlo o observačný film, scenár sa tomu prispôsobil a bol

viac príbehový s rôznymi možnosťami, ktoré sme predpokladali, že by sa počas nakrúcania mohli odohrať a

na ktoré by sme mali byť pripravený. Celkovo to hodnotím ako veľmi príjemnú skúsenosť.

Ako sa Vám spolupracovalo s rumunským štábom pri nakrúcaní?
Potešilo ma, že budem súčasťou rumunsko-slovenskej koprodukcie keďže som sama istý čas žila v hlavnom

meste Rumunska, Bukurešti. Mohla som si oprášiť svoju znalosť rumunčiny, ktorú som inokedy nemala

kedy využiť a vtedy by mi ani nenapadlo, že sa mi raz zíde na komunikáciu s futbalistami z transylvánskych

hôr. Nakrúcaniu predbiehali rozsiahle obhliadky, takže sme už s tvorcami boli na seba viac naladení a

myslím, že sme vedeli akým smerom chceme aby sa film uberal, čo bolo nápomocné pri takomto

spontánnom spôsobe snímania.



Čo pre vás znamená dedinský futbal?
Keďže som vyrastala s bratom, tak som ako dieťa hrávala futbal s jeho kamarátmi, aj keď sa musím priznať,
že mi to nikdy moc nešlo. Otec je tiež veľký futbalový fanúšik, takže u nás doma sme často fandili pri

večernom pozeraní zápasov. Ale predsa len, som dieťa sídliska, dedina, jej reálie a rovnako aj dedinský

futbal mi boli, pred samotným nakrúcaním filmu, vzdialené. Mala som možnosť objavovať úplne nový svet,

ktorý som si veľmi rýchlo obľúbila. Myslím, že je dôležité, aby sme naňho nezabúdali, lebo je to výborná

cesta ako si môžu rôzne generácie navzájom odovzdávať skúsenosti. Ako sa mladí môžu učiť od starších a

naopak, ako mladí dodávajú silu tým starším. A to všetko nenútene, spontánne, pri nedeľných zápasoch na

ktoré sa všetci obyvatelia dediny môžu tešiť. A zároveň, nikdy nevieme, kto môže preraziť aj do

profesionálneho sveta, takže verím, že podpora dedinského futbalu má stále zmysel. Môže meniť životy.

Čo má slovenský a rumunský dedinský futbal spoločné?
Myslím, že sa vo svojej podstate, veľmi od seba nelíšila. Nadšenie, obeta a zápal pre hru je rovnaké. Keďže

nemajú až takú podporu, hlavne finančne, musia ustavične hľadať spôsoby ako sa udržať pri živote. A

prekážok majú veľa. Je úžasné sledovať ako sa aj napriek tomu nevzdávajú, lebo veria, že to čo robia má

zmysel. Verím, že sa máme od nich veľa čo naučiť.



ROZHOVOR S TÓNOM BAHNOM, OŠK SNEŽNICA

Prečo ste sa rozhodli participovať na filme?

Najskôr sme boli oslovení s ponukou, že si nás vybrali na nakrútenie promo materiálu k filmu Turnaj snov, s

čím sme súhlasili, ale keďže boli v hre ešte ďalšie mužstvá, tak sme tomu veľkú váhu neprikladali. Po

rozhovore o tom, že si nás vybrali na nakrúcanie filmu, prevládla v našom mužstve a aj obci veľká radosť.
Veď, kto z nás si mohol zahrať vo filme s futbalovou tematikou, keď sme boli mužstvo z poslednej triedy a

ešte aj posledné tri roky na poslednom mieste v tabuľke. Takúto možnosť nedostali ani iné, lepšie,

skúsenejšie a trénované kluby. Brali sme to ako veľkú možnosť zviditeľniť náš klub, ako aj našu obec.

Eufóriu z tejto správy však neskôr, s blížiacim sa termínom nakrúcania, vystriedali aj obavy, keďže nikto z

nás podobnú skúsenosť ešte nemal, ale to boli len chvíľkové obavy. V konečnom dôsledku sa na túto

udalosť tešila skoro celá obec.

Ako spätne hodnotíte turnaj štyroch krajín, ktorý sa u vás uskutočnil počas nakrúcania filmu Turnaj

snov?

Nakoľko sme v tomto termíne mali aj náš pravidelný turnaj - Memoriál JUDr. Martina Ševčíka a v čase

nakrúcania zovna jeho jubilejný 20. ročník, mali sme s tým trochu viac roboty, predsa len, zorganizovať a

pripraviť dva celodenné turnaje za tri dni nebolo jednoduché. Chalani a aj obyvatelia sa však zomkli a

spoločne sme to dokázali. Počas nakrúcania filmu už bola nálada uvoľnená, nášmu mužstvu sa na tomto

turnaji aj dobre zadarilo, keďže sme ho prešli bez jedinej prehry a získali tak krásny pohár do klubovej

vitríny. Ľudia sa bavili, nikto nebol nervózny z prítomného filmového štábu, takže tento turnaj hodnotím

veľmi pozitívne. Predsa len, aby sme sa v jeden deň mohli porovnať s podobne výkonnostnými mužstvami z

Poľska, Česka a Rumunska, to sa nám ani len nesnívalo. Preto turnaj hodnotím ako vysoko pozitívny, či už
zo športového hľadiska,calebo aj toho, že sme mohli seba aj našu obec zviditeľniť pred kamerami.

Ako ste si porozumeli s rumunskými futbalistami?

S rumunskou výpravou sme si v podstate sadli. Oťukali sme sa my aj oni už na našom piatkovom turnaji,

takže počiatočná ostýchavosť postupne opadala. V sobotu mali naplánovaný svoj program, ale po ukončení

prvého turnaja a následnej zábave ho trošku zmenili a na sobotné poobedie prišli opäť k nám. Na ihrisku

sme prezentovali vo varení nášho tradičného slovenského jedla, halušiek s bryndzou. Nedali sa však

zahanbiť ani chlapci z Rumunska a na revanš uvarili ich tradičné jedlo, čo by som prirovnal k fazuľovej

polievke, urobenej ale riadne na husto, v podstate v nej lyžička stála. Chuťovo bola výborná. Keďže sme boli

doma, tak sme ešte ku večeru pridali aj kotlíkový guláš z diviny. Samozrejme, nezvyčajne, ale chutila im aj

naša borovička. Niektorí rumunskí chlapci sa nechceli nechať zahanbiť, tak ju zapíjali pivom. Proti našim

skúsenejším chalanom však opäť ťahali za kratší koniec. Večer sa skoro nikomu nechcelo opustiť pohodovú



atmosféru s diskotékou. Nakoľko nás však ráno čakal ďalší futbalový maratón, tréneri túto akciu museli

prerušiť a poslať svojich zverencov aspoň na chvíľu do postelí. V priebehu nasledujúceho turnaja sme našim

novým kamarátom darovali ešte lajnovačku na farbu. Rumunskej strane sa páčila počas celého natáčania. Z

tohto spontánneho daru ostali určite príjemne prekvapení a s radosťou dar prijali.

Ako sa darí vášmu futbalovému klubu?

Žiaľ, ako som už v úvode spomínal, niekoľko sezón sme boli na poslednom mieste, nedarilo sa nám získať
nových a hlavne mladých hráčov, hrali sme v podstate stále tí istí trinásti a aj z toho nám robili piati hráči na

smeny, že mohli hrať každý druhý víkend, tak tento turnaj bola vlastne taká naša labutia pieseň. Hráči

dostali tento turnaj ako odmenu za to, že súťaž ani raz nevzdali a vždy sme ju dokončili,aj keď výsledkovo to

bolo žalostné. Našťastie to po nás prebrali chalani z MŠK Snežnica (mládežnícky športový klub), takže klub

z futbalovej mapy úplne nezmizol, len pokračuje pod novým názvom a novým vedením. Touto cestou chcem

poďakovať bývalým funkcionárom klubu, že to vydržali ťahať aj za nepriaznivého stavu, niektorí chceli aj

naďalej pokračovať, ale boli prehlasovaní, že už stačilo :D. Chalani, ktorí mali záujem hrať, pokračujú vo

futbale v novom klube, ktorému prajem veľa športových úspechov a nech sa im darí.



ROZHOVOR S ONDREJOM HLAVATÝM, FK Štart SLANSKÁ HUTA

Prečo ste sa rozhodli participovať na filme Turnaj snov?
Na filme sme sa rozhodli participovať preto, lebo sme to videli ako vhodnú príležitosť na zviditeľnenie obce
a klubu. Stále si myslím, že prostredie Slanských vrchov a ihrisko na Slanskej Hute patrí k najmalebnejším
miestam Slovenska, aj keď podmienky a zázemie klubu nie sú najideálnejšie. Chceli sme vyskúšať aj
konfrontáciu s iným ako lokálnym klubom, a zmerať si sily so zahraničným súperom.

Ako ste si porozumeli s rumunskými futbalistami?
Myslím, že s rumunskými kolegami sme si sadli ako po ľudskej, tak i po športovej stránke. Vyzdieľali sme si
skúsenosti z ich súťaže, ale aj z tej našej a koniec koncov, sme sa čo to dozvedeli aj o spôsobe života v
Rumunsku.

Čo prinieslo vášmu klubu toto medzinárodné stretnutie?
Ako som už spomínal v prvej otázke, tak nám šlo o porovnanie sa s tímom z inej krajiny. Zistili sme to, že aj
keď je Rumunsko od nás vzdialené stovky kilometrov, tak šport tam robia ľudia hlavne srdcom, tak ako je to
u nás a nerobí sa to kvôli peniazom. Veď dedinský futbal by mal byť pre všetkých, na čo sa bohužiaľ na
Slovensku zabúda a kopec malých klubov končí, pretože to finančne nevedia utiahnuť.

Ako sa darí vášmu futbalovému klubu?
FK ŠTART Slanská Huta aktuálne pôsobí v 8. lige OBFZ KE okolie. Striedame slabšie chvíľky s tými silnejšími.
Občas sa na ihrisku so súpermi poškriepime, ale po zápase sa priateľsky vieme pozhovárať a rozvíjať tak
vzťahy naskrz celým košickým okresom. Futbal by mal byť o radosti, porozumení a srdci, pretože bez týchto
vecí by sme už aj my ako klub dávno skončili.



HLAVNÍ TVORCOVIA FILMU

Réžia rumunskej verzie filmu: Adina Popescu (RO), Iulian Manuel Ghervas (RO)

Scenár: Adina Popescu (RO), Paula Maľárová (SK)

Dramaturgia LEON Productions: Andrej Kolenčík (SK)

Dramaturgia RTVS: Miroslava Tomaníková

Kamera: Iulian Manuel Ghervas (RO), Oliver Záhlava (SK)

Strih: Peter Kordač (SK), Tono Fabian (SK)

Grading a vizuálna postprodukcia : Andrej Červeň (SK)

Hudba: Adrian Čermák (SK)

Zvuková postprodukcia a mix: Dušan Kozák (SK)

Kino mixáž: Bohumil Martinák (SK)

Producent We are Basca: Claudiu Mitcu (RO)

Výkonný producent We are Basca: Razvan Lazarovici (RO)

Koproducenti LEON Productions: Dávid Čorba (SK), Mario Homolka (SK)

Koproducent RTVS: Tibor Horváth

Asociovaný producent: Eva Pavlovičová

Film bol vyrobený s podporou workshop dok.incubator 2017-18



FILM BOL VYROBENÝ S FINANČNOU PODPOROU
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Kontakt pre médiá
Eva Pavlovičová / LEON Productions

info@leonproductions.sk
+421 949 453 725

Kontakt pre premietania
Jana Studená / Forum Film Slovakia

j.studena@forumfilm.sk
+421 905 504 409
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