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BASIN AÇIKLAMASI 
12. BALKANS BEYOND BORDERS KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURU DUYURUSU 

Skin to (Screen to) Skin 
 

Balkans Beyond Borders, 12. Balkan Beyond Borders Kısa Film Festivali başvuru döneminin başladığını 
duyurur. Bu yıl ilham kaynağı olarak kullandığımız tema: Skin to (Screen to) Skin 
 
 
Genç film yapımcılarını bu yılın konusunu ilham kaynağı olarak kullanmaya ve filmlerini 20 Mayıs’a kadar 
bize göndermeye davet ediyoruz. 30 dakika süre sınırı olmak şartıyla her film türlerinden (kurmaca, 
animasyon, deneysel, belgesel ve dijital sanatlar) başvuruyu kabul ediyoruz. Kabul edilen başvurular 
şöyledir: 35 yaşından küçük olan film yapımcılarının filmleri, ilk filmi olmak şartı ile 35 yaşından büyük 
film yapımcılarının filmleri, Balkan kökenli olmak veya filmlerin Balkan yapımı ve yılın konusu ile ilgili 
filmler. Bu yıl festivalimizi Skin to (Screen to) Skin teması üzerine inşa ediyoruz. 
 
Tüm kısa film başvuruları; kaliteli ve güçlü bir program vaat eden ve yılın konusunu tüm yönlerinden ele 
alan bir ön seçim sürecinden geçecektir. Bu süreç film endüstrisinden genç profesyonellerden oluşan ön 
seçim üyeleri tarafından yürütülecektir. Film endüstrisinde tanınan profesyonellerden oluşan ana jüri, 1000 
Avro ödüllü BBB (Balkans Beyond Borders) En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecektir.  Bununla birlikte 
BBB İlk Katılım Ödülü ve üç adet Özel Mansiyon Ödülleri verilecektir. Bunlara ek olarak izleyiciler, en çok 
beğendiği filmi oylayıp BBB Seyirci Ödülü’nün sahibini belirleyecektir.  
 
Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali her yıl farklı bir şehre seyahat eden Balkanların tek film 
festivalidir ve Balkan kültürü üzerine yoğunlaşan yalnızca birkaç festivalden birisidir. Festival, çeşitli 
sanatçılar arasında köprü kurmak için gerekli zemini sunmakta ve Balkan kültürünün Avrupa seviyesinde 
tanıtılmasını sağlayan kurumlar ve yeni nesil sanatçıların etkileşime geçmesini desteklemektedir. Ayrıca, 
Balkan kültürü hakkında diyaloğu ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl ilham veren, farklı ve çağdaş 
konular hakkında farkındalık yaratan konular seçmesi yönünden de özgün ve benzersiz bir festival özelliği 
taşımaktadır.  
 
10 farklı Balkan ve Avrupa Birliği şehrini ziyaret eden, 450’den fazla Balkan kısa filmi ile berabeer 260’dan 
fazla Balkan dışı kısa film yayınlayan, 150’den fazla yönetmen ve konuk konuşmacı ile birlikte her şehirden 
BBB elçileri ve yerel ortaklar ağırlayan BBB Kısa Film Festivali bölgedeki paydaşlar için üretken bir ağ ve 
işbirliği merkezi görevi görmektedir. Bu yılki etkinliği gerçekleştireceğimiz yer; BBB’nin büyüyen sanatçı, 
araştırmacı, gazeteci ve işbirlikçi topluluğunu genişleteceğimiz Kosova’nın Priştine kenti olacak.  
 
Basvuru süreciyle daha fazla bilgi için: http://www.balkansbeyondborders.eu  
Submit your film via FILMFREEWAY 
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