Відкритий конкурс заявок
Всім ромам, сінті, кале, калдерашам (келдерарам), ловарам,
лаллері,
урсарам,
беяшам,
мануші,
ашкалі,
аурарам,
романичелам, дромам, домам, пейві, тревеллерс та всім іншим
ромським групам світу.
Четвертий фестиваль ромського кіно пройде у Берліні 2020 року

AKE DIKHEA?
Фестиваль ромського кіно
19-23 листопада 2020 року
Ми шукаємо фільми, з якими можуть ідентифікуватися різні ромські групи. Люди
ромського походження або самоорганізації можуть пропонувати фільми ромських та
неромських кінорежисерів, теми яких стосуються життя сінті та ромів і які критично
рефлектують їх дискримінацію.

Можливості для реєстрації фільмів:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Форма: https://bit.ly/2NiDumj
Е-mail: info@roma-filmfestival.com

Останній день подачі пропозицій:
Неділя, 9 серпня 2020 року

Основна інформація
AKE DIKHEA? перекладається як «Ви бачите?» - це самоорганізований
міжнародний фестиваль ромського кіно, який пройде в листопаді 2020 року у
Берліні. Він представляє як Берлін, Німеччину, так і всю Європу очима ромів: які
фільми репрезентують нас, які теми нам важливі, як ми бачимо себе та як ми
хочемо, щоб бачили нас? Ми не збираємося чекати, поки нам дозволять
говорити. Ми хочемо разом формувати соціальний простір і самостійно обирати
зміст і форму фестивальних подій.
Фестиваль організовано за підтримки берлінської неурядової організації
RomaTrial, у співпраці з найстарішим кінотеатром у Німеччині “Moviemento”.
Щоб отримати
filmfestival.com.
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Процедура відбору
AKE DIKHEA? Фестиваль ромського кіно має унікальну і просту процедуру
відбору:
завдяки
нашому
всесвітньому
ромському
співтовариству
кінематографістів ми зможемо донести до загалу досі незнані теми і
перспективи, які залишилися б непредставленими, або які були б відомі лише
на регіональному рівні. Процедура відбору включає в себе наступні кроки:
У період з 1 липня по 9 серпня ми збираємо запропоновані фільми та
відеоматеріали від ромських громад та інших зацікавлених сторін.
В кінці серпня 2020 року в Берліні засідатиме міжнародне журі кінопрофесіонали з ромських і неромських спільнот, щоб обговорити максимум
50 фільмів, попередньо відібраних художнім керівником Хамзе Битичі, та обрати
близько 10-20 короткометражних або повнометражних фільмів для показу на
фестивалі.
Приймаються абсолютно всі жанри фільмів різної тривалості. Будуть розглянуті
роботи як ромських так і неромських режисерів, які найглибше рефлектують
упередження щодо сінті та ромів

Рекомендації:


Передбачається, що фільми можуть пропонувати тільки особи або
організації, які належать до спільнот сінті та ромів (а також кале, калдераші
(келдерари), ловари, лаллери, урсари, беяші, мануші, ашкали, аурари,
романичели, доми, пейви, тревеллерс) або визнають себе як такі організації.
●

Приймаються роботи як ромських так і неромських режисерів з високим
рівнем критичних роздумів щодо упереджень до ромів і сінті.
●

Форма заявки повинна бути заповнена для кожного фільму - зі свого боку
ми пропонуємо підтримку.
●

Реєстрація заявок безкоштовна.

●

Можуть бути представлені як короткометражні, так і повнометражні
фільми всіх можливих жанрів.
●

Немає обмежень щодо року виробництва.

●

Організація чи особа може подати максимум п'ять повнометражних
фільмів і десять короткометражних фільмів.
●

Якщо мова фільму не є англійською, у фільмі повинні бути англійські
субтитри.
●

Ми не приймаємо незакінчені версії робіт. Просимо подавати відеороботи,
які готові до презентації на фестивалі. Після закінчення терміну подачі фільму
не буде можливості подати оновлену версію.

