VÝZVA K PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Všem Romům, Sintům, Kalé, Kalderašům, Lovarům, Lalerům, Ursarům, Beašům,
Manouchům, Aškali, Aurarům, Romaničalům, Dromům, Domům, Gypsies,
Travellerům a všem dalším romským skupinám na světě...

V roce 2019 se již potřetí bude konat romský filmový festival:

AKE DIKHEA?
Festival romského filmu
5. – 9. prosince 2019

Hledáme proto filmy, se kterými se Romové dokážou ztotožnit. Lidé s romským
původem můžou navrhovat filmy od romských i neromských filmařek a filmařů,
jejichž téma se týká života Romů po celém světě a které kriticky odrážejí diskriminaci
a realitu dnešní společnosti.

Možnosti přihlašování filmů:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Formulář: https://bit.ly/2NiDumj
E-mailem: info@roma-filmfestival.com
Lhůta pro přihlašování filmů:
Neděle, 15. září 2019

Informace o festivale
AKE DIKHEA? v překladu znamená „Vidíš?“. Je to mezinárodní festival romského filmu,
pořádaný romskou organizací v prosinci 2019 v Berlíně. Festival prezentuje Berlín, Německo
a celý svět z pohledu Romů: Kterými filmy se cítíme být reprezentováni, která témata jsou
pro nás důležitá, jak se vidíme a jak chceme být viděni ostatními? Nechceme čekat na to, až
nám někdo dá hlas a prostor k vyjádření. Chceme si takový společenský prostor sami
vytvářet a sami rozhodovat o obsahu a formě festivalových událostí.
Festival organizuje RomaTrial e.V. – Transkulturní organizace Romů a Neromů ve spolupráci
s Moviemento – nejstarším kinem Německa.
Další informace jsou dostupné na webové stránce roma-filmfestival.com.

Výběr filmů
Festival AKE DIKHEA? je jedinečný výběrem filmů „odspodu“ – díky naší široké síti
(romských) filmařek a filmařů z celé Evropy jsme schopni objevit osoby, témata a
perspektivy, které by jinak zůstaly skryté, měly by pouze lokální či národní dopad. Celý
proces je velmi inkluzívní:

Mezi 19. srpnem a 15. zářím sbíráme návrhy filmů a jejich přihlášky od romských komunit,
organizací, aktérů a jednotlivců.

V polovině září se v Berlíně sejde mezinárodní porota – romští a neromští filmový
profesionálové – a bude diskutovat nad maximálně 50 filmy, které předvybral umělecký
ředitel festivalu Hamze Bytyci. Společně pak vyberou asi 10-20 krátkých či celovečerních
filmů, které budou prezentovány na festivalu.

Akceptujeme filmy všech žánrů a délky trvání. Akceptujeme pouze filmy romských a
neromských filmařů s nejvyšší mírou reflexe předsudků vůči Romům.

Pokyny k navrhování a přihlašování filmů











Pouze jedinci a organizace, kteří se identifikují jako Romové či romské,
mohou navrhovat a přihlašovat filmy.
Akceptujeme pouze filmy romských a neromských filmařů s nejvyšší mírou reflexe
předsudků vůči Romům.
Pro každý film je třeba vyplnit přihlašovací formulář – rádi Vám přitom podpoříme.
Přihlašování filmů je bezplatné.
Je možné přihlašovat krátké i celovečerní filmy, akceptujeme všechny žánry.
Není možné přihlásit videa a filmy, které jsou bezplatně dostupné na internetu.
Akceptujeme filmy bez omezení roku produkce.
Každý jednotlivec či každá organizace může navrhnout maximálně pět celovečerních a
deset krátkých filmů.
Pokud film není v angličtině, musí mít anglické titulky. Nabízíme pomoc při překladu
do angličtiny.
Neakceptujeme nedokončené filmy – prosíme navrhujte a přihlašujte pouze hotové
filmy, připravené na veřejnou prezentaci. Po uplynutí lhůty na přihlašování filmů
nebude možné zaslat novou verzi filmu.

