CZYM JEST WIRUJĄCY KEKS?
To film krótkometrażowy o długości ok. 30 minut. Komedia science-fiction łącząca wątki poruszane
w twórczości Lema z szaloną stylistyką lat 80-tych: cyberpunk, vhs, komputery 8-bitowe.

FABUŁA I PRZESŁANIE
Nieśmiała młoda kobieta, pracownica tak zwanej “farmy trolli” - agencji zajmującej się sieciową
propagandą, wybiera się ze współpracownikami na służbową kolację. Jej przełożony i jego bogata
wiedza o medialnych kłamstwach preparowanych na potrzeby polityki stają się celem ataku
nieznanych przeciwników. Grupa zostaje wciągnięta w pułapkę, ale wróg nie stosuje
standardowych środków.
Wirujący keks” to dystopijna komedia osadzona w świecie niedalekiej przyszłości, satyra na świat
medialnej iluzji, walkę służb specjalnych i partyjne przepychanki.
Jak zmieni nasze życie rozwijająca się fantomatyka - technika tworzenia sztucznych światów
i zbiorowych halucynacji? Jakie problemy czekają nas, gdy przez naszą skłonność do ucieczki od
rzeczywistości przestaniemy odróżniać prawdę od fikcji?

ZOSTAŃ PARTNEREM
Chcesz dołączyć do grona Partnerów WIRUJĄCEGO KEKSU? Skontaktuj się z nami i poznaj
możliwości. Więcej informacji:
kontakt@wirujacykeks.pl
www.wirujacykeks.pl
facebook.com/wirujacykeks
Ze względu na grupę docelową odbiorców mile widziane są firmy zajmujące się nowoczesnymi
technologiami, informatyką, elektroniczną rozrywką i filmem.

PROMOCJA PARTNERA
W ramach podziękowania za wsparcie finansowe lub patronat nad naszą kampanią oferujemy
promocję:
•
•
•
•
•

umieszczenie logotypu marki/firmy w napisach końcowych filmu, w zwiastunie, folderze i
na plakacie filmowym
wykonanie krótkiego zwiastuna filmu (ok. 15 s) z logotypem marki / firmy
i podziękowaniem za wspieranie kina niezależnego
status koproducenta filmu
dostęp cyfrowy do gotowego filmu w internecie
prywatny pokaz filmu w siedzibie firmy i spotkanie z twórcami
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•
•

folder ze storyboardem i konceptami, fotosami i fragmentami scenariusza w wersji
drukowanej i cyfrowej - z logotypem marki w spisie partnerów
gadżety: przypinki, pamiątkowe płyty DVD i BLU-RAY oraz płytka ze szczotkowanego
aluminium z grafiką i podziękowaniem dla marki/firmy

ZASIĘG I PRZEZNACZENIE
Nasze poprzednie filmy pokazywane były na festiwalach filmów niezależnych i krótkometrażowych
oraz konwentach fantastycznych takich jak m.in.:
Festiwal Filmowy w Gdyni, Boston Science Fiction Film Festival, UK Film Festival - London, Super
Shorts - London, kilOFF - Katowice, Żubroffka - Białystok, DRZWI - Gliwice, GOFFR - Gliwice,
Filmowe zwierciadła - Ostrołęka, WAMA - Olsztyn, Lake Champlain International Film Festival Plattsburgh, NY, Southside Film Festival - Bethlehem, PA, Worldcon 2015 (Sasquan) - Spokane, WA,
International Film Festival of Cinematic Arts - Los Angeles, CA, Lato z muzami - Nowogard, SPAM Pleszew, Oddalenia - Dublin, FFN Nakręceni - Bełchatów, Polenmarkt - Greifswald, filmPOLSKA
Festival - Berlin, Philip Dick SF Film Festival Polska - Łódź, Pool Internationales TanzFilmFestival Berlin, Bucharest International Dance Film Festival - Bucharest, Debiuty Filmowe - Konin, UNICA Szwajcaria, OKFA - Konin, FRAPA - Gorzów Wielkopolski, EFHA - Bielawa, Pyrkon - Poznań.
Również nowy film - WIRUJĄCY KEKS zgłaszany będzie na wszystkie możliwe festiwale. Zadbamy
o jego obecność podczas ważniejszych imprez dotyczących kina niezależnego. Będziemy również
pojawiać się na imprezach dotyczących gier i technologii informatycznych. Zaoferujemy emisję
filmu stacjom TV. Możemy również liczyć na minimum kilkanaście tysięcy odsłon w internecie zarówno po ukończeniu filmu jak i podczas trwającej kampanii crowdfundingowej. Koszty promocji
i dystrybucji festiwalowej stanowić będą ok. 25% kosztów produkcji.
Patronem medialnym filmu jest PIXEL - czasopismo o kulturze gier wideo, posiadające nakład 35
tys. sztuk i ponad 23 tys. fanów na FB. Trwają rozmowy o prezentacji filmu podczas imprezy
branżowej PIXEL HEAVEN 2017 a także rozmowy z innymi partnerami.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPARCIA PRODUKCJI FILMU!
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