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BASIN DUYURUSU 

9.Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali için Başvuruların Başlangıcı 

“Societies on Sharing (S.O.S.)” (Paylaşan Toplumlar) 

 

Balkans Beyond Borders (BBB) Kısa Film Festivali’nin, Societies on Sharing (S.O.S.)-           

Paylaşan Toplumlar temasından esinlenen 9. senesinin başvuruları başladı. Balkanlar ve          

çevresinde, 35 yaşını tamamlamamış tüm genç sanatçıları, bu senenin temasından          

esinlenen filmlerini 20 Haziran’a kadar festivale göndermeye davet ediyoruz. Başvurular 30           

dakika uzunluğa kadar, her türde çekilmiş filmlere açık olup; kurmaca, animasyon,           

deneysel, belgesel veya dijital sanat ürünleri ile başvuru yapılabilmektedir. 

Motivasyonunuzu sonuna kadar kullanabilmek ve esinlenmek için bu senenin teması:  

Societies on Sharing (S.O.S.) - Paylaşan toplumlar: Paylaşmak hayatın her bölümündedir.           

Paylaşmak, yalnız olmadığımız anlamına gelir. Hayatı “hakiki” hale getirir. Tüm genç           

sanatçıları, haleti ruhiyelerini paylaşma moduna alarak, sanatlarını paylaşmaya davet         

ediyoruz. 

Bu sene de BBB, Balkanlar ve çevresindeki “hareket halindeki festival” olma özelliğini            

sürdürerek daha önce uğramadığı şehirlerden birine uğrayacak. Festivalin bu seneki ev           

sahipliğini yapacak şehir ise yakın zamanda açıklanacak. BBB Kısa film festivali, başarıyla            

geçmiş 8 yıldan sonra gelecek neslin yönetmenlerine ve hikaye anlatıcılarına; filmlerini           

yaratmak, paylaşmak, izleyicilere sunmak ve işbirliği yapmak için bir alan yaratmaya ve            

sektörle kalıcı ortaklıklar kurma şansı sunmaya devam ediyor. 

Daha fazla bilgi ve başvuru şartları için: www.balkansbeyondborders.eu , Facebook sayfası          

(Balkans Beyond Borders) ve Twitter (BalkansBB). 

İletişim:  info@balkansbeyondborders.eu 

Press Kit 

Başvurular için: tıklayınız 

Esinlenilen tema için: tıklayınız 

 

Balkans Beyond Borders hakkında: 
Balkans Beyond Borders (BBB), Atina merkezli, kar amacı olmayan bir kuruluş olup, gençlerarası iletişim,              

etkileşim ve yaratıcı düşünmeyi kullanarak gençlerin mobilitesini ve Balkanlardaki gençler arası işbirliğini            

desteklemek amacıyla 2010 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Gezici BBB kısa film festivali ile             

bölgedeki gençleri destekleyerek, Balkanlar çapında genç sanatçıların Balkan kültürü ve çeşitliliğiyle           
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yakın iletişim kurabilmeleri, eserlerini hem kendi bölgelerinde ve hem de daha uzaklarda tanıtmaları             

amacıyla bir network oluşturmayı hedeflemektedir. 
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