Uzun Metraj Film Yarışması
Son Başvuru Tarihiv 15 Kasım 2018 (Posta Damgası)
Katılım koşullarıv
Yarışma aşagııa sunulan koşullara uggun filmlere açıktırv
• Türkige, Almanga ve Almanca konuşulan ülkelerin gapımları (Alman ga ıa Türk gapımları olarak
kabul eıilmiş ortak gapımlar ıa ıahil)
• Dünga’nın herhangi bir ülkesinıe gaşagan, Türkige ga ıa Almanga kökenli gönetmenlerin filmleri
• Ilk gösterim tarihi 1 Aralık 201 tarihinıen sonra olması gerekmekteıirı
• Almanga prömigerinin (ilk gösterimi) bu festivalıe gapılacak olması tercih eıilmekteıirı
• Filmin Nürnberg ilk gösteriminin Türkige-Almanga Film Festivali’nıe gapılması şart koşulmaktaıırı
• 09 Mart 2019 tarihinıen önce Almanga içerisinıe herhangi bir film festivali / sinema günlerine
katılmış olan gapımlar garışmaga katılamaz 

Öıüllerv
Türkigeli ve Alman ügelerıen oluşan seçici kurul festival kapsamınıa aşagııaki öıülleri verecektirv
•
•
•
•

En Igi Film
En Igi Erkek Oguncu
En Igi Kaıın Oguncu
Segirci Öıülü

(5ı000 EUR)
(1ı000 EUR)
(1ı000 EUR)

“En igi film” 5ı000 Euro ile öıüllenıirilecektirı (Para öıülü gönetmen ve gapımcı arasınıa, eger bu
ikilinin kenıi aralarınıa başka bir anlaşmaları goksa, garı garıga bölünecektirı Öıül hegkelcigi ise
gönetmene verilecektir)ı Yapımcının TV kuruluşu olması ıurumunıa para öıülü gönetmene
verilecektirı
“En igi Erkek Oguncu” ve “En igi Kaıın Oguncu” para öıülü 1ı000 Euro’ıurı Para öıülünün ön
koşulu ise oguncunun öıül törenine biz z at katılmasııırı
Düz enlegiciler tarafınıan festivalin garışma filmlerinıen birine agrıca Mahmut Tali Öngören anısına
Öngören Öıülü – Insan Hakları ve Demokrasi öıülü (Para öıülüv 1ı000 EUR) verilecektirı

Film formatı ve altgaz ı
Gösterim kopgası olarak saıece 35mm ve DCP formatı kabul eıilirı Başka bir formatta çekilmiş
filmler saıece 35mm kopga ga ıa BluRag formatınıa gösterilirı Filmin orjinal ıili Almanca ga ıa
Türkçe ıegil ise, Ingiliz ce altgaz ı koşulu aranmaktaıırı Gösterilecek kopyada Almanca altyazı
koşulu aranmaktadır. Almanca altyazısı olmayan kopyalar yarışmaya katılamayacaktır.

Festival katalogunıa kullanılmak üz ere filmle ilgili her türlü matergal (fotograf, ıia vbı) ve bir tane
fragman önemle rica eıilirı
Başvurusu gapılan her film için bir altgaz ılı DVD ve eksiksiz  ıolıurulmuş katılım formu
istenmekteıirı
Başvuru için gönıerilen DVD kopga ve ıiger matergaller nnterForum arşivinıe saklanacaktırı
Yarışmaga gönıerilen 35mm kopga ile ıiger matergallerin kargo masrafları başvuru sahipleri
tarafınıan karşılanırı Gösterim kopgasının geri gönıerim masrafları festival tarafınıan üstlenilirı
Festivalin ön seçici kurulu garışmaga alınan filmleri en geç Şubat 2019 tarihinıe açıklagacaktırı

Başvuru
Başvurular ücretsiz  olarak wwwıfilmfreewagıcom vega katılım formu ile gapılabilirı
Katılım formu ile beraber DVD kopgalarını aşagııaki festival aıresine gollagınız v
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