
 

 

8. Canlandıranlar Film Festivali Basın Bülteni
5 Ekim 2020

Canlandıranlar Film Festivali Yaklaşıyor
Dünyadan ve Türkiye’den Canlandırma Sinemasına Bakış: 
Paranormal İletişim
16-17-18 Ekim Tarihlerinde
8. Canlandıranlar Film Festivali’nde

Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen Canlandıranlar Film 
Festivali için geri sayım başladı. Bu yılki festival 16-17-18 Ekim 
tarihlerinde, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 2020 
yılının sıra dışı koşullarını göz önüne alarak bu yılın teması “Paranormal 
İletişim” olarak belirlendi. Festivallerin temel varlık nedenlerinin “iletişim”,
“tanışma”, “ufuk genişletme” olduğunu düşünen festival ekibi, bu yıl 
ağırlığı film gösterimlerinden çok Türkiye’den ve dünyadan 
animasyoncuların ve animasyon severlerin çevrim içi sohbetlerle ve 
webinarlarla iletişimde kalmasını hedefliyor. Ücretsiz gerçekleşecek tüm 
etkinlikler Canlandıranlar sosyal medya hesapları üzerinden takip
edilebilecek ve Canlandıranlar Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek. 
Festivalin programı 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Programında her yıl 
dünyadan ve Türkiye’den, en yeni ve en heyecan verici kısa canlandıma 
filmlere yer veren Canlandıranlar Film Festivali bu yılın seçkilerini ve 
yarışma filmlerini pandeminin etkilerinin hafifleyeceği, ileriki aylarda 
yapmayı planlıyor. 

Canlandıranlar Film Festivali’nde Yarışma Heyecanı
2017 yılından beri ulusal çapta düzenlenen Canlandıranlar Film 
Yarışması, bu yıldan itibaren uluslararası bir kimlik kazanıyor. 
Organizasyonunu Efe Efeoğlu’nun üstlendiği yarışmaya bu yıl Türkiye’den 
ve dünyadan 2500’e yakın kısa canlandırma film başvurdu. Sayısı 150’yi 
geçen yarışma filmlerinin listesine ve film künyelerine
www.canlandıranlar.com adresinden ulaşılabilir.



77 filmin En İyi Film, 16 filmin En İyi Türk Filmi, 27 filmin En İyi İlk Film, 38 
filmin En İyi Öğrenci Filmi kategorilerinde yarışacağı yarışmada senarist 
ve yapımcı Emine Yıldırım, yapımcı Abi Feijó ve müzisyen Milad 
Movahedi jüri olarak yer alıyor.

Canlandıranlar Youtube Kanalı Açılıyor...
Festival öncesi yayına başlayacak olan Canlandıranlar Youtube 
kanalında, önceki yıllarda yapılmış konuşma, panel gibi etkinliklerin 
videoları ile Canlandıranlar Yetenek Kampı’nda üretilmiş filmlerden bir 
seçki yer alacak. Festival tarihlerinde ise bu yıl programda olan
konuşma ve atölye çalışmaları yayınlanacak.

Festival Ekibi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da tamamen gönüllü bir ekibin gerçekleştirdiği 
Canlandıranlar Film Festivali’nde Berat İlk, Vincent Bouvard, Efe Efeoğlu, 
Berna Gençalp, Ferhat Akbaba, Eda Çağıl Çağlarırmak, Julia Mary 
Kayaer, Oğulcan Acar yer alıyor.

Canlandıranlar Film Festivali İle İlgili Gelişmeleri Sosyal Medya 
Hesaplarımızdan Takip Edin 

Canlandıranlar Film Festivali ile ilgili tüm gelişmeleri; filmler, yarışma 
sonuçları, etkinlikler ve konuklarla ilgili bilgileri ve güncel programı sosyal 
medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.canlandiranlar.com
facebook.com/Canlandiranlar
twitter.com/canlandiranlar
instagram.com/canlandiranlar_
youtube:canlandıranlar
#canlandiranlar

http://www.canlandiranlar.com/
http://www.canlandiranlar.com/
http://www.canlandiranlar.com/
http://www.canlandiranlar.com/
https://youtube.com/channel/UCUXYJhX-A-zPrNemNEFS2XQ

