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Uzun Metraj Film Yarışması
Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2013 (Posta Damgası)

Katılım koşulları:

Aşağıda sunulan koşullara uygun filmlere açıktır:
• Türkiye, Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerin yapımları (Alman ya da Türk yapımları olarak kabul edilmiş
ortak yapımlar da dahil)
• Dünya’nın herhangi bir ülkesinde yaşayan bütün Türkiye ya da Almanya kökenli yönetmenlerin filmleri
• İlk gösterim tarihi 1 Ocak 2013 tarihinden sonra olması gerekmektedir.
• Almanya prömiyeri (ilk gösterimi) festivalde yapılan filmler tercih edilmektedir.
• Filmin Nürnberg ilk gösterimi festivalde yapılması şart koşulmaktadır.

Ödüller:

Türk ve Alman üyelerden oluşan seçici kurul festival kapsamında aşağıdaki ödülleri verecektir:
• En İyi Film
(5.000 EUR)
• En İyi Erkek Oyuncu
(1.000 EUR)
• En İyi Kadın Oyuncu
(1.000 EUR)
•Seyirci Ödülü
“En iyi film” 5.000 Euro ile ödüllendirilecektir. (Para ödülü yönetmen ve yapımcı arasında, eğer bu ikilinin kendi
aralarında başka bir anlaşmaları yoksa, yarı yarıya bölünecektir. Ödül heykelciği ise yönetmene verilecektir).
Yapımcının TV kuruluşu olması durumunda para ödülü yönetmene verilecektir.
„En iyi Erkek Oyuncu“ ve „En iyi Kadın Oyuncu“ para ödülü de (1.000 Euro) dur. Para ödülünün ön koşulu ise
oyuncunun ödül törenine bizzat katılmasıdır.
Düzenleyiciler tarafından festivalin yarışma filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına
Öngören Ödülü – İnsan Hakları ve Demokrasi ödülü
verilecektir.

Para ödülü: 1.000 EUR

Film formatı ve altyazı

Gösterim kopyası olarak sadece 35mm ve DCP formatı kabul edilir. Başka bir formatta çekilmiş filmler sadece 35mm
kopya ya da Digi-Beta formatında gösterilir. Filmin orjinal dili Almanca ya da Türkçe değil ise, İngilizce altyazı koşulu
aranmaktadır. Festival kataloğunda kullanılmak üzere filmle ilgili her türlü materyal (fotoğraf, dia vb.) ve bir tane
fragman önemle rica edilir.
Başvurusu yapılan her film için bir altyazılı DVD ve eksiksiz doldurulmuş katılım formu istenmektedir.
Başvurusu için gönderilen DVD kopya ve diğer materyaller InterForum arşivinde saklanacaktır. Yarışmaya gönderilen
35mm kopya ile diğer materyallerin kargo masrafları başvuru sahipleri tarafından karşılanır. Gösterim kopyasının
geri gönderim masrafları festival tarafından üstlenilir.
Festivalin ön seçici kurulu yarışmaya alınan filmleri en geç 20 Ocak 2014 tarihinde açıklayacaktır.

