Raport medialny podsumowujący

Festiwal Sztuki Faktu
Toruń, 11–13 kwietnia 2013 roku
Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń
Karolina Szczepanowska
tel. +48 784 749 249
k.szczepanowska@tak.torun.pl
Przemysław Draheim
tel. +48 883 321 698
p.draheim@tak.torun.pl

Pierwsza edycja wydarzenia poświęconego sztuce reportażu
i reportażystom
Goście specjalni: Alicja Kapuścińska, Joanna Moro, Katarzyna
Gaertner, Ryszard Bugajski, Janusz Dymek, Anna Więckowska
Gość honorowy: Mariusz Walter
W programie wydarzenia:
Złota Piętnastka — najciekawsze dokumenty z dorobku TVP
Konkursowy Przegląd Reportażu
Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Piotra Kraśkę
(„Wiadomości”) i Jacka Skorusa („Panorama”)
Noc Reporterów z udziałem dziennikarzy magazynów reporterskich „Po prostu”, „Sprawa dla reportera”, „Magazyn
Ekspresu Reporterów”, „Reporter Polski”, „Raport z Polski”,
Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, „Nowości”,
„Duży Format”
Gala Wręczenia Nagród prowadzona przez Joannę Racewicz
i Michała Olszańskiego oraz spektakl „Scena świata” z wykorzystaniem tekstów Ryszarda Kapuścińskiego
Organizatorzy: Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna, TVP

Podsumowanie wydarzenia

Wartość szacunkowego ekwiwalentu
reklamowego: 2 062 368 zł
Telewizja: 1 531 937 zł
Prasa: 409 497 zł

Internet: 76 911 zł
Radio: 44 023 zł

Wybrane przykłady
Gala wręczenia nagród w TVP 2 (15.04.2013): 376 833 zł
„Panorama” TVP 2 (14.04.2013): 62 100 zł
„Wiadomości” TVP 1 (12.02.2013): 51 170 zł
„Pytanie na śniadanie” TVP 2 (13.04.2013): 45 260 zł

Łączna liczba informacji na
temat festiwalu: 322
Całkowity budżet
festiwalu: 250 000 zł

Liczba i odsetek informacji
ze względu na rodzaj mediów

Ekwiwalent reklamowy

Transmisja na antenie telewizji
regionalnych (TVP Bydgoszcz,
TVP Poznań, TVP Szczecin)
Retransmisja na antenie TVP 2
w najlepszym czasie antenowym
(godzina 19.30)

Transmisje z gali wręczenia nagród na antenie TVP

Kadry ze spotów promocyjnych

Emisja 34 spotów o długości 30"
Emisja 15 spotów o długości 8"
Spoty były emitowane przed programami
takimi jak „Pytanie na śniadanie” czy
„Magazyn Ekspresu Reporterów”

Spoty promocyjne emitowane na antenie TVP 2

TVP 1

TVP 2

TVP Info

Telewizja ogólnopolska

TVP 2

TVP Bydgoszcz

UMK

Partnerzy główni

Polskie Radio

Gazeta Wyborcza

Nowości

Patroni medialni

Teraz Toruń

TV Toruń

Ströer

Patroni medialni

Kulturalny Toruń

Co w Toruniu

Radio Sfera

UMK TV

Polskie Radio PiK

Patroni medialni

TVP Bydgoszcz

TV Toruń

Telewizja regionalna

Relacje prasowe

Rozgłośnie radiowe

Ogólnopolskie portale internetowe

Wybrane, pozostałe media

Plakat B1, A3, citylight, 126×250 cm, ulotka A6,
okładka katalogu

Plakat sponsorski B1, reklama prasowa,
banner sponsorski 300×450 cm

Afisz programowy B1, ulotka A6

Dzień 1 (czwartek), 11 kwietnia 2013 r.
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
09.30–11.30 Warsztaty dziennikarskie: Piotr Kraśko — kierownik redakcji „Wiadomości”,
Jacek Skorus — kierownik redakcji „Panoramy”
Słowo wstępne: Jacek Snopkiewicz — Dyrektor Artystyczny Festiwalu
11.30–12.15 Jerzy Kaźmierczak, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP:
„Cyfryzacja zbiorów TVP — dostęp do archiwów dziennikarskich”
12.30–14.30 Teatr Faktu TVP: „Śmierć Rotmistrza Pileckiego”
oraz spotkanie z reżyserem Ryszardem Bugajskim
15.00–17.00 Teatr Faktu TVP: „Czarnobyl” oraz spotkanie z reżyserem Januszem Dymkiem

Teatr Baj Pomorski, Sala Duża
18.00 Uroczyste otwarcie Festiwalu i archiwalny film o Toruniu
18.15 Wręczenie nagrody Prezesa TVP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reportażu
i dokumentu. Fragmenty filmów laureatów. Laudacja: Mirosław Chojecki
18.30–19.30 Spotkanie z gościem honorowym Festiwalu Sztuki Faktu Mariuszem Walterem.
Prowadzenie: Edward Mikołajczyk
20.00–21.15 Premiera filmu dokumentalnego TVP 1 „Wypadek”
w reżyserii Anny Więckowskiej oraz spotkanie z autorką
21.30–22.00 Pokaz filmu dokumentalnego „Dzieci Hitlera”
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Dzień 2 (piątek), 12 kwietnia 2013 r.
Teatr Baj Pomorski, Sala Duża
10.00–12.00 Panel o przyszłości sztuki faktu:
reportaż, dokument, teatr faktu
12.30–14.30 Konkursowy przegląd reportażu 2011–2012, część 1

„Policja w akcji”; „Ratujcie te dzieci”; „Ołówek w ręku Boga”; „Pogonka”; „Pocztówka z Kabulu”;
„Jestem, zawsze będę…”, „Romeo i Julia”, „Drewniany”; „Koty i ludzie”; „Konie do rzezi”; „Marzenie o lataniu”
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15.00–18.00 Konkursowy przegląd reportażu 2011–2012, część 2
„Stacz”; „Dzikun”; „Spór o kładkę”; „Chustka”; „Pocięty życiorys”; „Uwięzieni”;
„Jest taka cierpienia granica”; „Matka 24H”; „W oku Boga”

19.00 Noc Reporterów (prezentacja, kulisy pracy, zasady, warsztat)

„Po prostu” (TVP 1), „Sprawa dla Reportera” (TVP 1), „Magazyn Ekspresu Reporterów” (TVP 2), „Reporter Polski” (TVP 2),
Reportaż TVP Info, „Nowości”, „Gazeta Wyborcza”, Studio Reportażu i Dokumentu PR oraz laureaci nagrody Prezesa TVP
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Dzień 3 (sobota), 13 kwietnia 2013 r.
10.00–12.00 Przegląd najciekawszej twórczości dokumentalnej z dorobku TVP, część 1

„Autobus z napisem koniec”, Mariusz Walter, 27’ 22”; „Czy słyszysz, jak płacze ziemia”, Tamara Sołoniewicz, 28’;
„Szczur w koronie”, Jacek Bławut, 46’ 37”; „U nas w Pietraszach”, Lidia Duda, 9’; „Ścinki 70–81”, Zygmunt Duś, 11’ 10”
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12.30–15.00 Przegląd najciekawszej twórczości dokumentalnej z dorobku TVP, część 2

„Defilada”, Andrzej Fidyk, 60’ 13”; „Wszystko się może przytrafić”, Marcel Łoziński, 38’ 54”; „Sierpień”, Ireneusz Engler, 33’ 27”

15.30–18.00 Przegląd najciekawszej twórczości dokumentalnej z dorobku TVP, część 3
„Arizona”, Ewa Borzęcka, 45’ 43”; „Takiego pięknego syna urodziłam”, Marcin Koszałka, 25’ 5”;
„Podsłuchane życie”, Krystyna Mokrosińska, 51’ 57”

18.30–19.15 Spotkanie z Joanną Moro, odtwórczynią głównej roli w serialu TVP 1
o Annie German i z Katarzyną Gaertner, autorką piosenek dla Anny German

Ścianka konferencyjna

9

Billboard i siatka mesh

Druki promocyjne wydarzenia

Wejściówka

Teatr Baj Pomorski, Sala Mała

Obecność sponsorów w mediach

Wielkoformatowa siatka mesh
w sali głównej Teatru Baj Pomorski

Teatr Baj Pomorski — główny obiekt festiwalowy

Outdoor: billboardy i siatka mesh

Outdoor: plakaty i citylighty

Serwis internetowy sztukafaktu.pl

Strona w portalu Facebook
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Informacje prasowe i materiały dla mediów

