
 

 

Datça Uluslararası Kısa Film Festivali 
ISFF Datça & Get Your Own Picture 2015 
 
ISFF Datça 
 
Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Datça Uluslararası Kısa Film Festivali, 13 – 27 
Eylül 2015 tarihleri arasında Datça Yarımadasında sinema tutkusuyla bir araya 
gelen katılımcıları ve izleyicileri, kısa film dünyasının perde önü ve arkasında 
buluşturuyor. 
 
Festival boyunca Datça Yarımadası’nın çeşitli bölgelerinde film gösterimlerinin 
yanı sıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu 
etkinlikler video atölyeleri, video mapping, konserler, partiler, fotoğraf, resim 
sergileri ve karnaval dan oluşacaktır.  
 
Festival, 14 gün boyunca Muğla bölgesinin önemli kültür ve sanat faaliyetlerine 
ev sahipliği yapan Datça Yarımadası’nı kapsayacak: İlkokul çocuklarından, ev 
kadınlarına, Alman ve Türk gençlerine dek farklı izleyicileri / katılımcıları bir 
araya getirecek olan festivalde; katılımcılar, açık / kapalı film gösterim 
mekanlarında, evlerde, köy kahvelerinde ve meydanlarda, profesyonel 
sanatçılarla birlikte çalışma imkanı bulacak. 
 
Datça Uluslararası Kısa Film Festivali bünyesinde bir çok yönetmenin de 
katılımıyla, tüm dünyadan birçok kısa filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Şehrin 
sokakları da dahil pek çok alanda seyirci sinemayla buluşacak. 
 
Datça Uluslararası Kısa Film Festival kapsamında kısa filmini göstermek 
isteyenler başvuru yapmak için www.isffdatca.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Başvuru için son gün 1 Eylül 2015. 
 
Get Your Own Picture 2015 
 
Festival çerçevesinde düzenlenen sinema atölyesi Datça‘da 13 – 27 Nisan 2015 
tarihleri arasında 64 Türk ve Alman gencin katılımıyla gerçekleşecek. 
‘‘Kafandakini Çek! – Get Your Own Picture‘‘ atölyesi dahilinde  lman ve Tu rk 
gençler   vrupalı  lmak  u zerine birlikte du şu nu rken farklı ku ltu r ve du nya 
go ru şlerine sahip olsalar da pek çok ortak noktaları oldug unu da keşfedecek. 
Katılımcılar, film yapım teknikleri, kamera, kurgu ato lyeleri sonrasında kendi 
kısa filmlerini çekecekler. 
 
Film  to lyesi,  lmanya'nın en eski film üniversitesi olan Filmuniversität 
Babelsberg Konrad Wolf Film Akademisi'nin partnerliğinde geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Datça’da gerçekleştirilecek. 
 
 Kafandakini Çek! / Get Your Own Picture Datça 2015 Sinema  tölyesi, Avrupa 
Birliği Gençlik Buluşması  Erasmus + fonu tarafından desteklenmektedir. 
 
Get Your Own Picture sinema atölyesi hakkında bilgi almak için; 
http://getyourownpicture.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


