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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έναρξη περιόδου υποβολής ταινιών για το 10ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Balkans Beyond Borders  

Θέμα 2019: e-motions 

Ο οργανισμός Balkans Beyond Borders (BBB) ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου 

υποβολής ταινιών για την 10η έκδοση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  που θα λάβει 

χώρα στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2019. Αυτή τη χρονιά το BBB Short Film Festival 

εμπνέει μέσω του εξής θέματος: e-motions. Καλούμε λοιπόν νέους καλλιτέχνες έως 35 ετών 

από τα Βαλκάνια και όχι μόνο να εμπνευστούν από το θέμα της φετινής χρονιάς και να 

στείλουν την ταινία τους έως την 1η Ιουνίου. Δεχόμαστε όλα τα είδη ταινιών με διάρκεια 

έως και 30 λεπτά τα οποία επικεντρώνονται σε μυθοπλασία, animation, πειραματικά 

ντοκιμαντέρ όπως επίσης και ψηφιακές τέχνες. 

Κάθε χρόνο το ΒΒΒ επιλέγει ένα θέμα που στόχο έχει να προκαλέσει τόσο την ελεύθερη 

καλλιτεχνική έκφραση όσο και και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και εικόνων πάνω σε 

επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Φέτος, το φεστιβάλ προκαλεί την δημιουργικότητα 

κινηματογραφιστών και μη μέσα από ένα ενδιαφέρον θέμα: e-motions. Ο κόσμος μας 

αποτελεί έναν ανοικτό χώρο όπου η γνώση, οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και τα 

συναισθήματα μεταδίδονται στον τόπο και στον χρόνο. Η κίνηση μπορεί να φέρει αλλαγή 

και συναισθήματα στη ζωή μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους καλλιτέχνες να γυρίσουν το 

διακόπτη σε “e-motion” mode και να μοιραστούν μαζί μας την ταινία τους.  

Το ΒΒΒ συνεχίζει το «μετακινούμενο φεστιβάλ» του και εν όψει της 10ης επετείου του 

επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά από εννέα επιτυχημένα χρόνια το ΒΒΒ δίνει την δυνατότητα 

στη νέα γενιά καλλιτεχνών να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να παρουσιάσουν τις 

ταινίες τους, να συναντήσουν και να συνεργαστούν με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του ΒΒΒ θα απονείμει φέτος τρία βραβεία: Καλύτερης 

ταινίας, Βραβείο κοινού και Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. 

More information regarding the application process: www.balkansbeyondborders.eu, 

Facebook page (Balkans Beyond Borders), Instagram (Balkansbeyond) and Twitter 

(BalkansBB). 

Contact us to the info@balkansbeyondborders.eu 

Press Kit,   Applications, Inspirational Thematic 

 

Σχετικά με τον Οργανισμό 

Το Balkans Beyond Borders είναι μια αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που 

επιθυμεί να προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο και την μη τυπική μάθηση, αξιοποιώντας ως μέσο 

την Τέχνη του Κινηματογράφου και τα Νέα Μέσα. To ΒΒΒ επιδιώκει να ενισχύσει τους νέους 
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“Δημιουργούς” των Βαλκανίων και να κάνει γνωστό το έργο τους στην ευρύτερη περιοχή και πέρα 

από αυτή. Πιστεύοντας πως οι άνθρωποι της τέχνης και ειδικά η νέα γενιά αυτών μπορούν να 

αποτελέσουν μια σημαντική βάση για συνεργασία και ανάπτυξη για την ανάδειξη κρίσιμων 

ζητημάτων της εποχής μας και τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου.  


