NISIMAZINE ARTVİN
Film Gazeteciliği Atölyesi Katılım Çağrısı!
10-16 Aralık 2009, Artvin
NISI MASA Türkiye olarak bu yıl 11-16 Aralık 2009
tarihleri arasında, Artvin'de 15.Gezici Festival ile
işbirliği içinde Nisimazine Artvin Film Gazeteciliği
Atölyesi düzenliyoruz.
Türkiye’den amatör film yazarlarını ve fotomuhabirlerini bir araya getirerek Gezici Festival
boyunca birlikte üretmelerini sağlayacak atölye
hakkında detayları ve başvuru koşulları ile ilgili bilgileri
aşağıda bulabilirsiniz.

Nisimazine Artvin Film Gazeteciliği Atölyesi
Genel Bilgi
NISI MASA Avrupa Gençlik Sinema Ağı’nın Türkiye ayağı olan NISI MASA Türkiye; NISI
MASA’nın 2006 yılından bu yana Cannes, Amsterdam (IDFA), Rio (Festival do Rio), Lima
(Festival de Lima), Torino, Tahran (Cinema Verité), Helsinki (Docpoint), Alba gibi
Avrupa’da ve dünyanın birçok şehrinde düzenlenen festivallerde gerçekleştirdiği
uluslararası film gazeteciliği atölyelerinin benzerini bir kez daha ulusal platformda
gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz yıl 14. Gezici Festival ile işbirliği içinde uluslararası düzlemde organize ettiğimiz
Nisimazine Kars’tan sonra NISI MASA Türkiye 2009 yılında da film gazeteciliği atölyeleri
düzenlemeye devam ediyor.
Atölye süresince Türkiye’den genç ve amatör gazeteciler ve foto-muhabirler Nisimazine
Artvin isimli festivalin günlük gazetesini çıkaracaklar. Katılımcıların festival programındaki
filmler üzerine inceleme ve eleştiri yazılarına, röportajlara ve fotoğraflara yer veren
Nisimazine Artvin festival izleyicisine her gün ücretsiz dağıtılacak.

Gazete
Nisimazine Artvin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli hazırlanacak:
*Gazete A3 formatında basılacak ve 11-16 Aralık 2009 tarihlerinde her gün, toplam 6 sayı
olarak hazırlanacak.
*Gazete festival izleyicisine ve konuklarına ücretsiz dağıtılacak. Her sayının elektronik
versiyonu da festivalin web sitesinde her gün yayınlanacak.
*Atölye süresince Türkiye'den ve yurtdışından gazeteciler katılımcılarla film eleştirmenliği
üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Nisimazine Artvin Ekibi
Kaliteli bir atölye ve gazete için detaylı bir görev dağılımı yapıldı. Buna göre gazete ekibi 8
kişiden oluşacak.

NISI MASA Türkiye’den (4 kişi)
-

Esra Demirkıran – Yayın Yönetmeni
Nesra Gürbüz - Editör, Koordinatör
Toprak Coşkun Deniz – Editör, Koordinatör
Fotomuhabir (İsim Teyid Edilecek)
Grafiker (İsim Teyid Edilecek)
Çevirmenler ve Katkıda Bulunacak Yazarlar (İsimler Teyid Edilecek)

Atölye Katılımcıları (4 kişi)
- 4 yazar

Atölye Programı
Başvuru süreci bitip, seçilen katılımcılar duyurulduğunda atölyenin hazırlık safhası da
başlamış olacak. Bu aşamada seçilen katılımcılar festival programı hakkında araştırma
yapacak, filmlerin bir kısmını hazırlık esnasında izleyebilme ve filmler üzerine yazabilme
imkanı bulacaklar. Atölye süresince ise her sabah tüm gazete ekibinin katılımıyla
gerçekleşecek editöryel toplantılar yapılacak.
1 Kasım – 22 Kasım
23 Kasım
24 Kasım – 9 Aralık
9 Aralık
10 – 16 Aralık
17 Aralık

Başvuru Dönemi
Seçilen Katılımcıların İlanı
Hazırlık Dönemi
Katılımcıların Artvin’e varışı
Atölye Dönemi
Katılımcıların Artvin’den ayrılması

15.Gezici Festival
4-10 Aralık 2009 Ankara, 11-16 Aralık 2009 Artvin, 18-20 Aralık Üsküp
Ankara Sinema Derneği tarafından organize
edilen ve her yıl Türkiye ve yurtdışında farklı
şehirlerde konaklayan Gezici Festival bu yıl
Ankara, Artvin ve Üsküp’te düzenlenecek. Her yıl
programına Ankara’da başlayan festival yaklaşık
3000 km yol kat ederek programındaki filmleri
farklı şehirlerdeki sinemaseverlerle paylaşıyor.
Festival bu yıl 4-10 Aralık tarihleri arasında
Ankaralılarla buluştuktan sonra; 11 Aralık’ta
perdelerini bu kez Artvin'de açacak. Festivalin
uluslararası
bölümünün
de
düzenleneceği
Artvin’deki programı 16 Aralık’ta sona erecek.
Daha sonra Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
konaklayacak Gezici Festival bu yılki yolculuğunu
20 Aralık’ta sonlandıracak.
Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Yarışma
bölümünde dünyada birçok önemli festivalden
ödüllerle dönmüş ve çoğu Türkiye galalarını
yapacak 10 film Altın Boğa ödülü için yarışacak.
Ayrıca festivalin gelenekselleşen bölümü Türkiye

Sineması 2009 geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretilen filmlerden bir seçki sunacak. Festivaldeki
kesinleşen diğer bölümler şöyle:
•

•
•
•
•
•

Karşı Filmler – Dünyada ve Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik, politik,
sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önüne alarak “Kapitalizm“, “Savaş”, “Burjuvazi”
“Eğitim”, “Milliyetçilik”, “Militarizm”, “Sömürü” ve “Cinsiyetçilik”e karşı filmler
gösterilecek.
30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra Almanya – Almanya’da 1970’lerde ve 2000’lerdeki politik
ve sosyal sorunları değerlendiren filmler gösterilecek.
Keşif: Audrius Stonys – Litvanyalı yönetmenin kısa ve orta metraj festivalleri bu
bölümde gösterilecek.
Kısa İyidir – Dünyanın farklı ülkelerinden yenilikçi kısa filmler.
Brezilya Kısaları – Son yılların yükselen sinemalarından Brezilya’da yapılmış kısa
filmlerden bir seçki.
Çocuk Filmleri : Polonya ve Almanya’dan çocuk filmleri.

Bu yıl NISI MASA ve NISI MASA Türkiye Gezici Festival ile 4. kez işbirliği yapıyor. 2005
yılında NISI MASA’nın düzenlediği İnsan Hakları ve Görsel Kültür seminerine ev sahipliği
yapan festival 2007 ve 2008 yıllarında Kars’ta iki NISI MASA etkinliğini ağırladı. 2007’de
“Kar Filmleri Atölyesi” ve “2007 Avrupa Senayo Yarışması Jüri Toplantısı”na yer veren
festival 2008’de “Tek Plan Atölyesi” ve “Nisimazine Kars”a mekan oldu.
Gezici Festival’de yukarıda belirtilen programın dışında paneller, söyleşiler, konserler,
sergiler ve geziler de yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için www.gezicifestival.org
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
*Başvurular için son tarih 22 Kasım 2009’dur.
*Başvuranların 15. Gezici Festival’in web sitesinde bulabilecekleri (ya da bu e-maile
iliştirilmiş olan) başvuru formunu doldurmaları ön koşuldur.
*Adaylar yalnızca film yazarı ve gazeteci olarak başvurabilirler.
*Başvuru formu ile birlikte adayların (tercihen sinema ve filmler üzerine yazdıkları) önceki
çalışmalarından 2 örnek sunmaları gerekmektedir.
*Adayın başvurusuyla birlikte bir portre fotoğraf göndermesi (festival akreditasyonu için)
zorunludur.
*Başvuran adaylar için yaş sınırı yoktur.
*Başvurular arasından en fazla 4 yazar seçileceği için, oldukça dikkatli bir değerlendirme
yapılacaktır. Bu sebeple özenle doldurduğunuz başvuru formlarınızı lütfen son başvuru
tarihinden önce gönderiniz.

Katılımcılar İçin Kurallar
* Katılımcılar yoğun bir ön hazırlık dönemi gerektiren atölye için ilk editöryel toplantılarını
25 Kasım 2009 günü internet üzerinden yapacaklardır.
* Festival akreditasyonu, barınma ve yemekler festival tarafından karşılanacaktır. Artvin
dışından gelecek katılımcılar ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaklardır.
* Başvuru formunu dolduran her aday atölyenin tümüne ve ilgili etkinliklere eksiksiz
katılmayı kabul etmiş olur.
* Herhangi bir sebepten katılımcı etkinliğe katılmaktan vazgeçerse, bunu organizatörlere 1
Aralık Salı gününden önce, vakit kaybetmeden bildirmelidir.
* Buluşmanın detaylı takvimi ve diğer bilgiler seçilen katılımcılara hazırlık süresinde
iletilecektir.

* Katılımcılar atölye süresince gerekli olacak teknik ekipmanları (diz üstü bilgisayar, ses
kayıt cihazı, vs) kendileri sağlayacaklardır.

Detaylı Bilgi ve Sorularınız İçin:
Nesra Gürbüz & Toprak Coşkun Deniz (NISI MASA Türkiye)

turkey@nisimasa.com
+90 533 627 86 94
NISI MASA Türkiye

turkey@nisimasa.com
www.nisimasaturkey.blogspot.com
15. Gezici Festival

info@festivalonwheels.org
www.gezicifestival.org

