APEL PENTRU FILME

Pentru toți Rromii, Sinti, Kale, Căldărarii, Lovara, Lalleri, Ursarii, Beash,
Manouches, Askali, Aurarii, Romanichals, Droma, Domă, Travellers
și toate grupurile Romani din lume...

În 2019, Festivalul Filmului Romani va avea loc la Berlin pentru deja a treia ediție:

AKE DIKHEA?
Festivalul Filmului Romani
5 – 9 Decemberie 2019

Căutăm filme cu care rromii, sinti și alte grupuri Romani pot relaționa. Acestea
pot fi filme făcute de romi cât și de non-romi și propuse de rromi sau organizații
Romani, având ca temă condițiile grupurilor Romani în Europa și reflectând
critic asupra această realitate de discriminare.

Modalități pentru înscrierea filmelor:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Formular: https://bit.ly/2NiDumj
E-mail: info@roma-filmfestival.com

Filmele pot fi trimise până pe:
Duminică, 15 Septembrie 2019

DESPRE FESTIVAL

AKE DIKHEA? - tradus ca și „poți vedea?“ este un festival independent și internațional al
filmului Romani care va lua loc în Decembrie 2019 la Berlin. Prezintă Berlinul, Germania și
lumea întreagă prin perspectiva Sinti si a rromilor: Care filme ne reprezintă, ce subiecte sunt
importante de abordat, cum ne privim noi însuși, cum vrem să fim priviți? Nu vrem să
așteptăm pe cineva să ne dea un glas. Vrem să formăm spațiul social și să decidem noi însuși
conținutul și manifestările evenimentelor din cadrul festivalului.

Festivalul este o inițiativă luată de RomaTrial e.V. – organizație compusă din rromi și nonrromi în cooperare cu Moviemento – cel mai vechi cinematograf din Germania.

Pentru mai multe informații intrați pe site-ul roma-filmfestival.com.

Procedura de selecție

AKE DIKHEA? Festivalul Filmului Romani este deosebit pentru procedura sa de selecție
unică și participativă– datorită rețelei noastre mari de regizori Romani din toată Europa,
putem descoperi oameni, subiecte și perspective care altfel ar fi rămas nedescoperite și care
ar fi avut doar un impact local sau național. Procedura este foarte inclusivă:
Între 19 August și 15 Septembrie, strângem propuneri de filme și filme depuse din diferite
comunități Sinti și Romani, actori și persoane fizice.
În mijlocului lui Septembrie 2019, un juriu internațional – profesioniști Romani și nonRomani din lumea filmului – se vor întâlni la Berlin să discute despre un maxim de 50 de
filme pre-selectate de directorul artistic Hamze Bytyci și va selecta 10-20 de scurtmetraje și
lungmetraje care vor fi prezentate la festival.
Toate genurile și duratele de film pot fi acceptate. Doar filmele făcute cu cel mai ridicat nivel
de reflecție critică asupra prejudecăților împotrivăi comunităților Sinti și Romani pot fi
acceptate.

Reguli pentru propunerea și depunerea filmelor
•
Doar persoane fizice sau organizații care se definesc ca și
Romani (sau Sinti, Kale, Kaledarash, Lovara, Laleri, Askali, Aurari,
Gypsies, Travellers...) pot depune și propune filme.
•
Doar filmele făcute de oameni Romani și non-Romani cu cel mai
ridicat nivel de reflecție critică asupra prejudecăților împotrivă oameniilor Romani pot
fi acceptate.
•
Formularul de înscriere trebuie completat – ne bucurăm pentru
oportunitatea de a oferi sprijin pentru asta dacă este nevoie
•

Nu se taxează înscrierea.

•

Scurtmetrajele cât și lungmetrajele, de toate genurile, pot fi depuse.

•
Nu se pot depune filme deja disponibile pe internet pentru vizionare
publică sau descărcare gratuită.
•

Nu sunt restricții în legătură cu anul producției.

•
Fiecare propunător poate depune un maxim de cinci lungmetraje și
zece scurtmetraje.
•
Dacă limba vorbită în film nu este engleză, filmul trebuie să aibă
subtitrări. Oferim ajutor cu traducerea în limbă engleză dacă este nevoită.
•
Nu acceptăm versiuni de previzualizare – doar filme care sunt produse
finale pot fi trimise pentru proiecție la festival. Nu se pot trimite versiuni noi ale
filmului după sfârșitul termenului de înscrierie.

