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Zajímavé lokace Vysočiny má od středy 17. října v hledáčku osm profesionálů, kteří
pracují u filmu - lokačních manažerů, fotografů, producentů a dalších. Vysočina Film
Office ve spolupráci s Czech Film Commission pořádá dvoudenní location tour s cílem
představit Vysočinu jako filmovou destinaci, ukázat její krásy a připomenout činnost
Vysočina Film Office.

  

„Cílem regionální filmové kanceláře Kraje Vysočina, která od roku 2017 působí pod krajskou
destinační společností Vysočina Tourism, je ukázat, že Vysočina je atraktivní filmovou lokalitou
nejen pro české, ale i zahraniční filmové producenty a filmové fanoušky inspirovat k návštěvě
zajímavých filmových míst," vysvětluje Michaela Králová z Vysočina Film Office.      

  

A jednou z aktivit je právě pořádaná location tour. Její účastníci se ve středu 17. října vydali po
stopách zámecké architektury ve Žďáře nad Sázavou, prostřednictvím Michalova statku v
Pohledi na Havlíčkobrodsku se vrátili do 19. století, objevili krásy Chateau Herálec, zavítali na
zámek v Brtnici a navštívili sklárnu v Karlově. Dnes nasají atmosféru židovských zákoutí
Třebíče, navštíví vyhlášený Lihovar u baziliky sv. Prokopa v Třebíči, v Jihlavě probádají druhý
nejrozsáhlejší komplex podzemních chodeb v Česku a své putování po „filmové" Vysočině
zakončí v Želivě, prohlídkou areálu kláštera i místního pivovaru.

  

Už v minulosti některé filmaře Vysočina okouzlila. Vždyť kdo by neznal legendární Postřižiny
točené v Dalešicích na Třebíčsku v areálu místního pivovaru. Navíc se na Vysočině natočilo
hned několik známých pohádek. Na zámku v Telči panoval dobrý král Miroslav v pohádce
Pyšná princezna, v Telči se narodila Růženka z pohádky Jak se budí princezny, hrad v Ledči
nad Sázavou se stal útočištěm filmového štábu jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední doby
Anděl Páně 2 a na hradu Lipnice nad Sázavou se točila pohádka Čert ví proč.
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