
Datça Uluslararası Kısa Film Festivali Datça Yarımadası’nda, 15 - 27 Nisan 2014 tarihleri arasında, sinema 
tutkusuyla bir araya gelen katılımcıların, izleyicilerin kısa film dünyasının perde önü ve arkasında buluşacakları 
bir etkinliktir.  
 
Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler Datça Yarımada‘sının çeşitli 
bölgelerinde eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu etkinlikler arasında video atölyeleri, video mapping, konserler, 
partiler, fotoğraf ve resim sergileri yer alacak. Festival, 10 gün boyunca Muğla bölgesinin önemli kültür ve sanat 
faaliyetlerine ev sahipliği yapan Datça Yarımadasını kapsayacak. İlkokul çocuklarından, ev kadınlarına, Alman ve 
Türk gençlerine dek farklı izleyicileri/katılımcıları, açık-kapalı film gösterim mekanları, evler, köy kahvelerini, 
meydanları, yerel halkın profesyonel sanatçılarla birlikte çalışmalarını içeren uluslararası bir etkinliktir. Datça 
Uluslararası Kısa Film Festivali bünyesinde bir çok yönetmenin de katılımıyla, tüm dünyadan 3oo'ü aşkın kısa 
film gösterimi yapılacak. Şehrin sokakları da dahil pek çok alanda seyirci sinemayla buluşacak.  
 
Katılımcılar, Datça Uluslararası Kısa Film Festivali'nde filmler izleyecek ve filmlerin yönetmenleriyle tanışma 
imkânı bulacak. Film gösterimleri dışında konuyla ilgili gösteriler, deneyimli Türk- Alman yönetmenler, 
oyuncular ve uzmanlar eşliğinde gerçekleşecek söyleşilere katılacaklar. Datça Kısa Film Festival boyunca 
filmlerin gösterimlerinin yanı  sıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler Datça Yarımada‘sının çeşitli bölgelerinde 
eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu etkinlikler arasında video işlikleri, video mapping, konserler, partiler, fotoğraf 
ve resim sergileri yer almakta. Yurtdışından ve içinden çeşitli festivallerden, kurum ve kuruluşlardan gelen 
yetkili ve etkili isimler festivale eşlik edecekler. 
 
Festival çerçevesinde, Datça‘da 15 - 27 Nisan 2014 tarihleri arasında 64 Türk ve Alman gencin katılımıyla 
‘‘Kafandakini Çek!  - Get Your Own Picture‘‘ başlığıyla bir buluşma gerçekleşecek. “Kafandakini Çek!/Get Your 
Own Picture Datça 2014 Sinema Atölyesi, Avrupa Birliği Gençlik Buluşması” bölümü,  Avrupa Birliği “Youth in 
Action” fonu Tarafından desteklenmektedir. 
 
Bu atölyede 32 Alman ve 32 Türk genç kendi senaryo ve fikirlerini üretip, “Avrupalı olmak” temalı, maksimum 
süresi 5 dakika olan filmleri çekerek festival sonunda gerçekleştirilecek gösterimde izleyicilerin begenisine 
sunacaklar.  
 
Film atölyesinde, usta yönetmenler eşliğinde deneyimli, deneyimsiz, Türk ve Alman karma gruplar 
oluşturularak, pedagojik bir eğitim sürecinde gençlerin tanışıp kaynaşmaları sağlanacak. Teorik atölyeleri 
takiben gençler, Datça sokaklarında birlikte çekecekleri filmleri yine birlikte kurgulayacaklar. Hazırlanan kısa 
filmler festivalin son gününde izleyiciyle buluşacak. Atölye süresince birlikte çalışıp, birlikte öğrenip, birlikte 
üretecek gençler, AB üyesi ülkelerden gelen arkadaşlarına, ev sahibi olarak ülkemizi ve kültürümüzü tanıtma 
fırsatı bulacaklar. Atölye iki ülke arasında kültürel etkileşimin yanısıra bilgi ve birikim paylaşımını da mümkün 
kılacak. ‘Kafandakini Çek‘ sinema atölyesi yanı sıra ‘Dancehall Dans‘ ya da ‘Dubstep‘ workshoplarına 
katılabilecek ülkemiz gençleri, farklı ülkelerin sinema anlayışlarını tanıyıp kendi projelerini sergilemeleri olanağı 
bulacaklardır. 
 
Atölyede üretilen filmler, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Detmold Kısa Film Festivali'nde izleyici karşına 
çıkacak ve sonrasında dünyanın birçok ülkesindeki festivallere, yarışmalara da gönderilecek. Ayrıca çeşitli 
üniversitelerde gerçekleştirilecek etkinliklerde de gösterim yapılacaktır. 
 
"Kafandakini Çek. Get Your Own Picture" projesi  Aktif Vatandaşlığı desteklemek amacıyla bu konudaki 
duyarlılıkları geliştirmeyi hedeflemektedir. Gençleri bir araya getirecek olan sinema tutkusu, onların farklı 
yaklaşım, bakış açıları ve kültürlere mensup olmalarına rağmen, aralarında bir çok ortak noktalar olduğunu 
öğretecek ve kültürler arası diyalogu arttıracaktır. Bu süreç içerisinde farklı kültürlerden gelen gençler aradaki 
farklılıkların birlikte yaşamaya engel olmadığını deneyimleyecekler.  
 
Son on yıldır, “Kültür ve Sanat İnisiyatifi, Detmold“ tarafından hem Avrupa hem de Türkiye’de organize edilen 
‘Kafandakini Çek‘ Avrupa Birliği Gençlik Buluşması Avrupa Birliği “Youth in Action” fonu tarafından  
desteklenmektedir. 
 
“Datça Kısa Film Festivali” ve “Kafandakini Çek! – Gençlik Buluşması” hakkında ayrıntılı bilgi için:  
 
https://www.facebook.com/groups/1422051661351019/  
www.isffdatca.org 


