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Прес релийз 

Късометражният филмов фестивал BALKANS BEYOND BORDERS започва да 

приема на филми за 9-то си издание 

Тема на фестивала: Societies on Sharing (S.O.S.) 

 

Филмовият фестивал за късометражно кино от Балканите BALKANS BEYOND 

BORDERS обяви периодът за кандидатстване с филми за 9-то си издание, което тази 

година ще се проведе под мотото: Societies on Sharing (S.O.S.). 

 

Организаторите канят всички млади кинотворци до 35 годишна възраст от Балканите и 

отвъд да изпратят своите късометражни филми, вдъхновени от тазгодишната тема, не 

по-късно от 20. Юни 2018 г. Приемат се късометражни филми от всички жанрове и с 

максимална продължителност до 30 мин. 

Тази година фестивалът предизвиква и мотивира творческото изразяване с темата за 

споделянето или Societies on Sharing (S.O.S.). Споделянето като акт може да бъде 

забелязано във всички аспекти на живот, означава, че не сме сами, именно то прави 

животът ни истински. В този контекст организаторите канят всички творци да направят 

точно това и да споделят своето творчество, което е вдъхновено именно от тази тема.  

BALKANS BEYOND BORDERS продължава своето фестивално пътешествие из 

Балканските региони и отвъд като съвсем скоро ще обяви и  тазгодишният град – 

домакин. Осем поредни години BBB съумява успешно да създава сцена за изява и 

срещи на най-младите кинотворци. Чрез ежегодните си формати BBB им предоставя 

възможността за изграждане на бъдещи партньорства и колаборации. Фестивалът цели 

да подкрепя творческото изразяване на най-младите и това вдъхнови организаторите да 

добавят още една наградата тази година за дебют в киното - „The first entry award“. 

Повече информация за процеса на кандидатстване може да бъде открита на 

официалната страница на фестивала:  www.balkansbeyondborders.eu, или във Facebook 

(Balkans Beyond Borders) и Twitter (BalkansBB). 

Контак с организаторите: info@balkansbeyondborders.eu 

Прес материали 

Кандидатстване: тук 

Повече за тазгодишната тема: тук 

 

 

 

https://www.facebook.com/Balkans-Beyond-Borders-166887403849/
https://twitter.com/BalkansBB
mailto:info@balkansbeyondborders.eu
http://www.balkansbeyondborders.eu/press-kit/
https://filmfreeway.com/BalkansBeyondBordersShortFilmFestival
http://www.balkansbeyondborders.eu/bbb-theme-2018/
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За организацията: 

Balkans Beyond Borders (BBB) е неправителствена организация, сформирана от шест 

млади професионалисти от Югоизточна Европа. BBB е регионална неправителствена 

организация с централа в Атина, Гърция и от 2010 г. насам е провела множество 

разнообразни активности както в Гърция и Балканите, така и в цяла Европа. Основна 

цел на организацията е именно чрез „диалог“, “взаимодействие” и “иновативно 

мислене” да популяризира младежкия обмен и партньорство сред младите хора от 

Балканския полуостров. Чрез инвестицията си именно в младите кинотворци на 

Балканите, BBB работи усилено за осъществяване на сътрудничество между местни 

фестивали, филмови институти и обучителни центрове от Балканския полуостров. По 

този начин организацията цели да създаде мрежа от партньорства на Балканите, чрез 

която ефективно да се представи както творчеството на младите артисти от региона и 

извън него, така и да се популяризира Балканската култура, идентичност и 

разнообразие. 


