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Festiwal w formie hybrydowej

W tym roku 8. edycja Festiwalu Sztuki Faktu  ze względu na  
epidemię COVID-19 odbyła się w dniach 29–30 września 2020 r.  
w formule hybrydowej. 

��Pokazy�on-line�filmów�dokumentalnych�i�reportaży�z�programu�
festiwalowego�emitowane�na�specjalnej�platformie�http://filmy.sztu-
kafaktu.pl,
��Relacje�live�w�radiu�ze�spotkań�z�zaproszonymi�dziennikarzami�na�
Facebooku,
��Zamknięte�warsztaty�dla�szkół,�które�zostały�przeprowadzone���
z�uwzględnieniem�wszystkich�kwestii�bezpieczeństwa�sanitarnego��



8. Festiwal Sztuki Faktu  – najważniejsze liczby

�� Ilość�materiałów�dostępnych�on-line:�36
�� Ilość�relacji�live:�3
�� Ilość�informacji�o�wydarzeniu:�102*
�� Szacowany�ekwiwalent�reklamowy:�383 430 zł*

*szacunkowe�dane�Instytutu�Monitoringu�Mediów



Wybrane zdjęcia z wydarzenia „8. Festiwal Sztuki Faktu”
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Stopka sponsorska 
(umieszczona na wszystkich materiałach promocyjnych)



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych
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Strona internetowa wydarzenia



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing
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Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing
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Pozostałe
• Putin wezwał do przerwania

działań wojennych w Górskim
Karabachu. Rosja
mediatorem?, wGospodarce.pl

• Europa walczy z pandemią.
Rośnie jednak sprzeciw
społeczny, wGospodarce.pl

• Azerbejdżan. Prezydent
wprowadza stan wojenny w
całym kraju, wGospodarce.pl

• Hiszpania: Apel min. zdrowia o
zaostrzenie restrykcji.
Mieszkańcy protestują,
wGospodarce.pl

• Putin wezwał do przerwania
działań wojennych w Górskim
Karabachu, GazetaPrawna.pl

• Ten kraj ofiarą wojny
zastępczej? Iran i Arabia
Saudyjska walczą o dominację,
wGospodarce.pl

• Szef MSZ: Trójmorze z
ogromnym potencjałem.
"Spajamy Unię Europejską",
wGospodarce.pl

• Toruń: 8. Festiwal Sztuki Faktu
odbędzie się 29-30 września w
formie hybrydowej,
GazetaPrawna.pl

• Masowe protesty i zatrzymania
na Białorusi. Milicja uzbrojona
po zęby, wGospodarce.pl

• Zatrzymania w Mińsku, Grodnie,
Mohylewie, GazetaPrawna.pl

• Białoruś: Kilkadziesiąt tysięcy
ludzi protestuje w Mińsku;
strzały milicji w Homlu,
GazetaPrawna.pl

• NATO i OBWE zaniepokojone
doniesieniami o sytuacji w
Górskim Karabachu,
GazetaPrawna.pl

• Azerbejdżan: Prezydent
wprowadza stan wojenny w
całym kraju, GazetaPrawna.pl

• Miliony zakażeń w Brazylii.
Liczba ofiar poraża,
wGospodarce.pl

• Sprawców jest dwóch? Łowcy
pedofilów mogą działać
nielegalnie, GazetaPrawna.pl

• Min. zdrowia: Polska
najbezpieczniejsza, ale ryzyko
eskalacji wysokie,
wGospodarce.pl

• Dramat na Kaukazie. Armenia i
Azerbejdżan we wzajemnych
oskarżeniach, wGospodarce.pl

• Francja ochroni społeczność
żydowską przed
ekstremistami?,
wGospodarce.pl

• ��Sieci��: Dlaczego Kreml boi
się Polski, wGospodarce.pl

• Potworna zbrodnia w Meksyku.
Studenci wymordowani przez
kartel?, wGospodarce.pl

 

 

Toruń: 8. Festiwal Sztuki Faktu odbędzie się 29-30 września
w formie hybrydowej
GazetaPrawna.pl, 27.09.2020

8. edycja Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu odbędzie się 29 i 30 września. Z uwagi na epidemię
koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miała formę hybrydową. Pierwotnie zaplanowana była na
wiosnę, ale wówczas konieczne było jej przełożenie.

Czytaj dalej...

 
 
 
 

 

 
 
Podobne.

• Warszawa: XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera od soboty, 22.08.20

• Rusza sprzedaż biletów na Festiwal Łódź Czterech Kultur, 16.08.20

• Projekt "iSztuka" - kolejne dzieła sztuki z audiodeskrypcją będą dostępne w internecie, 09.08.20

• 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - w formie hybrydowej w listopadzie, 15.07.20

• Polacy coraz chętniej kupują dzieła sztuki w internecie, 26.06.20
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Projekt "iSztuka" - kolejne dzieła sztuki z
audiodeskrypcją będą dostępne w internecie

Most nad Jeziorem Pilchowickim wpisany do
rejestru zabytków. Filmowcy go nie wysadzą

Warszawa: Trwa pikieta związków
zawodowych pracowników PGE S.A.

Wystawa "Warszawiacy – fotografie Mikołaja
Grynberga" w Muzeum Warszawskiej Pragi - od
czwartku

Lublin: „Konfrontacje Teatralne” - od piątku

Prezentacja prac Nikifora i węgierskiej malarki
Violi Berki w przestrzeni wirtualnej

Jak co roku impreza poświęcona będzie gatunkom sztuki faktu w filmie, telewizji i teatrze.
W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem "Drogi wolności, ścieżki pamięci". Tematyka
związana będzie z pandemią COVID-19 i sytuacją polityczną na Białorusi, ale nie
zabraknie także trudnych tematów historycznych.

Reklama

We wtorek nadane zostaną z siedziby toruńskiego Radia Sfera (rozgłośni akademicka)
trzy rozmowy na żywo — z Anną Kwiatkowską z TVP Historia o polskiej drodze do
wolności, z Miłoszem Dobrzyńskim i Jakubem Biernatem z TV Biełsat o aktualnej sytuacji
na Białorusi i pracy lokalnych reporterów w momencie kryzysu politycznego, a także z
Moniką Sieradzką z Deutsche Welle o dokumencie "Zrabowane i zniemczone", który jest
poświęcony historiom polskich dzieci porywanych podczas II wojny światowej przez
hitlerowców.

W tym roku widzowie i uczestnicy festiwalu nie spotkają się z uwagi na epidemię w salach
kinowych. Organizatorzy zapraszają ich do odwiedzania specjalnego serwisu
internetowego, gdzie udostępnione zostaną filmy dokumentalne i reporterskie.

Pokazy zamknięte odbędą się także w toruńskich szkołach, ale nie będą w nich mogły
uczestniczyć osoby z zewnątrz.

Do współpracy przy organizacji festiwalu zostały zaproszone przez miasto Toruń i
Toruńską Agendę Kulturalną — TVP Historia, Biełsat TV, TVP Kultura, Telewizja Polsat i
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. (PAP)

Autor: Tomasz Więcławski

Źródło: PAP

Tagi: dokumenty, Łódź, kultura, praca

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Polub Gazetaprawna.pl 126 tys. użytkowników lubi to. Zarejestruj się, aby zobaczyć, co lubią
Twoi znajomi.

Lubię to!

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Toruń: 8. Festiwal Sztuki Faktu odbędzie
się 29-30 września w formie hybrydowej
27.09.2020, 18:23; Aktualizacja: 27.09.2020, 18:30

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze

8. edycja Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu odbędzie się 29 i 30 września. Z
uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miała formę
hybrydową. Pierwotnie zaplanowana była na wiosnę, ale wówczas
konieczne było jej przełożenie.

PRZECZYTAJ TAKŻE

18:00 Narysować patriotyzm. Moc plakatu i grafiki,
czyli jak sztuka wizualna komentuje
rzeczywistość »

17:26 Azerbejdżan: Prezydent wprowadza stan
wojenny w całym kraju  »

17:00 Sprawców jest dwóch? Łowcy pedofilów mogą
działać nielegalnie »

16:32 NATO i OBWE zaniepokojone doniesieniami o
sytuacji w Górskim Karabachu »

16:00 Nowe prawo budowlane: Kiedy konieczny
kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego »

15:52 Białoruś: Kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestuje
w Mińsku; strzały milicji w Homlu »

17. Millenium Docs Against Gravity: 7
najważniejszych filmów, które powinieneś
zobaczyć

Oznaczenie „TP” pojawi się nawet przy
drobnych transakcjach

Nowe prawo budowlane a samowola
budowlana [ZMIANY]

Skutki w VAT i PIT udokumentowania zakupu
paragonem fiskalnym

RPO: Pytania Zaradkiewicza do TSUE są
niedopuszczalne. Istnieją wątpliwości, czy
zadał je sąd

Jak się przygotować do nowego JPK_VAT?
[74 PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Reklama

Kalkulator opłat notarialnych
Kalkulator wynagrodzenia
Kalkulator emerytalny
Kalkulator składki wypadkowej
Kalkulator jak obliczyć pensję netto przy
umowie-zleceniu
Jak obliczyć datę wejścia w życie aktu
prawnego
Kalkulator VAT
Kalkulator stażu pracy

zobacz więcej »
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NAJNOWSZE

KALKULATORY

GALERIE

Czytaj z domu cyfrową wersję Dziennika Gazety Prawnej! Teraz dwa dostępy od 9,80 zł za pierwszy miesiąc!Zaloguj się
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Toruń: 8. Festiwal Sztuki Faktu odbędzie się
29-30 września w formie hybrydowej
PAP  •  27 września 2020 - 18:23

PODZIEL SIĘ TWITTNIJ UDOSTĘPNIJ

8. edycja Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu odbędzie się 29 i 30 września. Z uwagi
na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miała formę hybrydową.
Pierwotnie zaplanowana była na wiosnę, ale wówczas konieczne było jej
przełożenie.

Jak co roku impreza poświęcona będzie gatunkom sztuki faktu w filmie, telewizji i
teatrze. W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem "Drogi wolności, ścieżki
pamięci". Tematyka związana będzie z pandemią COVID-19 i sytuacją polityczną
na Białorusi, ale nie zabraknie także trudnych tematów historycznych.

We wtorek nadane zostaną z siedziby toruńskiego Radia Sfera (rozgłośni
akademicka) trzy rozmowy na żywo - z Anną Kwiatkowską z TVP Historia o polskiej
drodze do wolności, z Miłoszem Dobrzyńskim i Jakubem Biernatem z TV Biełsat o
aktualnej sytuacji na Białorusi i pracy lokalnych reporterów w momencie kryzysu
politycznego, a także z Moniką Sieradzką z Deutsche Welle o dokumencie
"Zrabowane i zniemczone", który jest poświęcony historiom polskich dzieci
porywanych podczas II wojny światowej przez hitlerowców.

W tym roku widzowie i uczestnicy festiwalu nie spotkają się z uwagi na epidemię
w salach kinowych. Organizatorzy zapraszają ich do odwiedzania specjalnego
serwisu internetowego, gdzie udostępnione zostaną filmy dokumentalne i
reporterskie.

Pokazy zamknięte odbędą się także w toruńskich szkołach, ale nie będą w nich
mogły uczestniczyć osoby z zewnątrz.

Do współpracy przy organizacji festiwalu zostały zaproszone przez miasto Toruń i
Toruńską Agendę Kulturalną - TVP Historia, Biełsat TV, TVP Kultura, Telewizja Polsat i
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.
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WZZ „Forum-Oświata”: nie
zgadzamy się na takie
rozporządzenie MEN

1

Dariusz Piontkowski:
zapraszam dzieci do nauki
w szkole, ale subwencji nie
podwyższę

2

Piontkowski: w kwestii
testów dla nauczycieli
kierownictwo ZNP powiela
postulaty "totalnej
opozycji"

3

Oświatowa Solidarność nie
widzi podwyżek w
budżecie na 2021 r.

4

Bezpieczeństwo
epidemiologiczne w
szkołach. Samorządowcy
przedstawili rekomendacje
dla MEN

5

PARTNERZY PORTALU

Najczęściej komentowane

S P OŁE C Z ES T W O N A J N O W SZ E  W I A D O M OC I

Toru: 8. Festiwal Sztuki Faktu odbędzie się 29-
30 wrzenia w formie hybrydowej

PARTNERZY PORTALU

REKLAMA

Bielizna bezszwowa-Hanna Style
Hanna Style to bielizna w rytmie Twojego ciała, na której 
 
możesz polegać.

 PARLAMENTARNY 

WR� DO WNP WYDARZENIA POSŁOWIE SENATOROWIE RZĄD EUROPOSŁOWIE SONDAŻE Szukaj w portalu

8. edycja Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu odbędzie się 29 i 30
wrzenia. Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2
będzie miała formę hybrydową. Pierwotnie zaplanowana była
na wiosnę, ale w�wczas konieczne było jej przełożenie.

Jak co roku impreza poświęcona będzie gatunkom sztuki faktu w filmie,
telewizji i teatrze. W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem "Drogi
wolności, ścieżki pamięci". Tematyka związana będzie z pandemią
COVID-19 i sytuacją polityczną na Białorusi, ale nie zabraknie także
trudnych tematów historycznych.

We wtorek nadane zostaną z siedziby toruńskiego Radia Sfera (rozgłośni
akademicka) trzy rozmowy na żywo - z Anną Kwiatkowską z TVP
Historia o polskiej drodze do wolności, z Miłoszem Dobrzyńskim i
Jakubem Biernatem z TV Biełsat o aktualnej sytuacji na Białorusi i pracy
lokalnych reporterów w momencie kryzysu politycznego, a także z
Moniką Sieradzką z Deutsche Welle o dokumencie "Zrabowane i
zniemczone", który jest poświęcony historiom polskich dzieci
porywanych podczas II wojny światowej przez hitlerowców.

W tym roku widzowie i uczestnicy festiwalu nie spotkają się z uwagi na
epidemię w salach kinowych. Organizatorzy zapraszają ich do
odwiedzania specjalnego serwisu internetowego, gdzie udostępnione
zostaną filmy dokumentalne i reporterskie.

Pokazy zamknięte odbędą się także w toruńskich szkołach, ale nie będą
w nich mogły uczestniczyć osoby z zewnątrz.

Do współpracy przy organizacji festiwalu zostały zaproszone przez
miasto Toruń i Toruńską Agendę Kulturalną - TVP Historia, Biełsat TV,
TVP Kultura, Telewizja Polsat i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.
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