NABÓR FILMÓW

Do wszystkich Romów, Sintich, Kalów, Kełderaszów, Lowarów, Lalleri, Ursarów, Beasch,
Manuszów, Askali, Aurari, Romanichals, Droma, Doma, Cyganów, podróżników oraz do
wszystkich innych grup romskich na świecie.…

W 2020 roku w Berlinie odbędzie się trzeci Festiwal Filmów Romskich:

AKE DIKHEA?
Festiwal Filmów Romskich
19 - 23 listopada 2020 r.

Ogłaszamy nabór filmów, z którymi mogą utożsamiać się różne grupy społeczności
romskiej. Osoby o romskim pochodzeniu lub niezależne organizacje mogą zgłaszać
produkcje twórców romskich i nieromskich, których tematyka dotyczy życia Romów na
świecie i krytycznie odnosi się do problemu dyskryminacji.

Filmy można zgłaszać przez:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2NiDumj
E-mail: info@roma-filmfestival.com
Termin zgłaszania filmów:
9 sierpnia 2020 r.

Informacje ogólne
AKE DIKHEA? (w języku romanes "Widzisz?") Toniezależny, Międzynarodowy Festiwal
Filmów Romskich, który odbędzie się w listopadzie 2020 roku w Berlinie. Celem naszego
Festiwalu jest prezentacja perspektywy przedstawicieli i przedstawicielek społeczności
Sinti i Romów na Berlin (Niemcy) jak również na cały świat. Tym samym chcemy również
odpowiedzieć na pytania: jakie filmy nas reprezentują, jakie tematy są dla nas ważne, jak
widzimy siebie i jak chcemy być postrzegani?
Nie chcemy czekać na kogoś, kto udzieli nam głosu i prawa do mówienia o naszych
sprawach. Chcemysami kształtować przestrzeń społeczną i decydować o tematach i
formie festiwalowych wydarzeń.
Festiwal organizowany jest przez berlińską niezależną organizację RomaTrial we
współpracy z najstarszym kinem w Niemczech, Moviemento.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej roma-filmfestival.com.

Procedura selekcji
AKE DIKHEA? Festiwal Filmów Romskich
Udział w Festiwalu rozstrzygany jest przez partycypacyjny i inkluzywny proces selekcji.
Dzięki międzynarodowej sieci romskich filmowców mamy możliwość odkrywania
tematów, ludzi i perspektyw, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone lub
miałyby wpływ jedynie na poziomie lokalnym lub krajowym.
Od 1 lipca do 9 sierpnia zbieramy aplikacje z propozycjami filmów od różnych
społeczności Romów i Sinti, twórcy, twórczynieoraz osób prywatnych.
Pod koniec sierpnia 2020 r. międzynarodowe jury, w skład którego wejdą romscy i nieromscy profesjonaliści filmowi, spotka się w Berlinie i omówi 50 filmów wybranych przez
dyrektora artystycznego festiwalu Hamze Bytyçi. Następnie wspólnie wybiorą około 10-20
krótko- i pełnometrażowych produkcji, które zostaną zaprezentowane na Festiwalu.
Akceptujemy wszystkie gatunki filmowe, nie wprowadzamy limitu długości. Przyjmowane
będą wyłącznie filmy twórców romskich i nieromskich, które koncentrują się i rzetelnie
odzwierciedlają problem uprzedzeń wobec Sinti* i Romów*.

Instrukcja dla wnioskodawców i wnioskodawczyń
- Tylko osoby i organizacje identyfikujące się jako romskie (lub Sinti*, Kale*, Kaledarash*,
Lovara*, Laleri*, Ashkali*, Aurari*, Cyganie*, Wędrowcy*...) mogą proponować lub
zgłaszać filmy.
- Akceptujemy jedynie filmy twórców, twórczyń romskich i nieromskich, które
koncentrują się i rzetelnie odzwierciedlają problem uprzedzeń wobec Sinti* i Romów*
- Dla każdego filmu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - organizatorzy oferują
pomoc i wsparcie w tym zakresie
- Nie pobieramy opłat za rejestrację filmów i zgłoszenie do udziału w Festiwalu
- Istnieje możliwość rejestracji zarówno filmów krótkometrażowych,
pełnometrażowych, akceptujemy wszystkie gatunki filmowe
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- Przyjmujemy filmy niezależnie od roku produkcji
- Każda osoba fizyczna lub organizacja może zgłosić maksymalnie pięć filmów
pełnometrażowych i dziesięć krótkometrażowych
- Każdy film nieangielskojęzyczny powinien zawierać napisy w języku angielskim
- Nie przyjmujemy niedokończonych filmów. Prosimy o proponowanie i zgłaszanie tylko
gotowych produkcji. Po upływie terminu składania wniosków nie będzie możliwe wysłanie
nowej wersji filmu.

