FILMEKET KERESÜNK

Felhívás minden roma, romungró, oláh, beás, kárpáti, szintó és román csoporthoz
és a világ összes roma csoportjához …

2018-ban immáron másodjára rendezzük meg a Roma Filmfesztivált Berlinben:

AKE DIKHEA?
Roma Filmfesztivál
2018. december 6-10.

Olyan filmeket keresünk, amelyekkel a roma csoportok képesek azonosulni. Várjuk
roma és nem roma alkotók olyan filmjeit, amelyek a roma emberek életéről szólnak,
és kritikusan tükrözik a valóságot.

A filmregisztráció lehetőségei:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Űrlap: http://bit.ly/akedikhea2018
E-mailben: info@romatrial.org
A nevezések benyújtásának határideje:
2018. október 15. hétfő

Háttérinformáció
Az AKE DIKHEA?, fordításban „Látod?“ egy önszervező nemzetközi roma filmfesztivál,
amely Berlinben zajlik, 2018 decemberében. Berlint, Németországot és Európát mutatja be a
roma emberek távlatából: mely filmek által érezzük magunkat reprezentálva?; mely témák a
fontosak?; hogyan látjuk mi magunkat?; hogyan szeretnénk látni magunkat? Nem akarunk arra
várni, hogy valaki hangot adjon nekünk. Mi szeretnénk formálni a közösségi űrt és magunk
dönteni a fesztivál eseményeinek tartalmáról és formáiról.
A fesztivált a RomaTrial valósítja meg, ami roma és nem roma emberek transzkulturális
szervezete. A helyszínt biztosító partner a Moviemento - Németország legrégebbi mozija. A
fesztivált a Berlini Szenátus a Kultúráért és Európáért finanszírozza.
További információkért kövesd a weboldalunkat roma-filmfestival.com.

A kiválasztási folyamat
Az AKE DIKHEA? Roma Filmfesztivál egyedi a filmek kiválasztási folyamatát tekintve köszönhetően a roma filmkészítőkből álló, széles európai hálózatunknak. Így tudunk
felfedezni olyan embereket, témákat és perspektívákat, akik és amelyek egyébként
felfedezetlenül maradnának, vagy egyébként csak helyi és nemzeti figyelmet kapnak. A
folyamat igen inkluzív:
Szeptember 20. és október 15. között gyűjtük a filmjavaslatokat és jelentkezéseket a
különböző roma közösségekből, érdeklődőktől, magánszemélyektől.
Október közepén a nemzetközi zsűri, roma és nem roma filmszakértők találkoznak
Berlinben, hogy a művészeti vezető, Hamze Bytyci által előválogatott maximum 50 filmből
kiválasszák a 10 rövid- vagy játékfilmet a fesztiválon történő bemutatásra.

Bármilyen műfajú és hosszúságú film elfogadható a jelentkezéskor. Csak olyan filmeket
fogadunk be, amelyek a legmagasabb szintű kritikával reflektálnak a romákkal szembeni
előítéletekre.

A nevezés szabályai











Csak olyan magánszemélyek és szervezetek javasolhatnak filmet, akik
romának, roma szervezetnek definiálják magukat.
Csak romák által készített filmek nevezhetők, és olyan filmek, amelyek a legmagasabb
szintű kritikával kezelik a romákkal kapcsolatos előítéleteket.
A jelentkezési űrlapot mindegyik filmhez ki kell tölteni - ehhez nyújtunk segítséget.
Nevezési díj nincs.
Rövid- és játékfilm hosszúságú filmek is nevezhetők, minden műfaj megengedett.
Online nyilvánosan elérhető, streamelhető és ingyenesen letölthető filmek nevezését
kérjük mellőzni.
Nincs megkötés a gyártás évére vonatkozóan.
Minden nevező maximum öt játékfilm hosszúságú filmet és tíz rövidfilmet javasolhat.
Ha a film beszélt nyelve nem angol, a filmhez angol nyelvű feliratot szükséges
mellékelni. Adunk segítséget az angolra fordításban, ha szükséges.
Előnézeti verziókat nem fogadunk el, csak bemutatásra kész filmek nyújthatók be a
fesztiválra. Egy videó újabb verziójának beadása a határidő után nem lehetséges.

