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Film üzerine bilgiler

Filmin özgün adı: 

Filmin türü:   Sinema filmi   Televizyon filmi                    İlk gösterim tarihi:  

Uzunluğu:                            Özgün dili:              Altyazı dili:

Film prömiyeri  :  Nürnberg        Almanya        Avrupa        Uluslararası       Dünya

Yönetmen:                                                                Senaryo: 

Görüntü  Yönetmeni:                                           Kurgu: 

Ses:                                     Müzik: 

Erkek başrol oyuncusu:        

Kadın başrol oyuncusu: 

Başrol oyuncuları „En İyi Erkek Oyuncu“  veya „En İyi Kadın Oyuncu“  ödüllerine aday gösterilebilirler.

Lütfen bu forma  aşağıdaki bilgileri içeren dosyaları ekleyiniz:

> Sinopsis
> Filmin  künyesi
> Gösterim kopyası hakkında teknik bilgiler
> Filmin  katıldığı diğer festivaller ve kazandığı ödüller
> Filmin  ve yönetmenin  fotoğraflarını da içeren basın dosyası
> Almanya dağıtımcı adresi

Katılım koşullarını kabul ettiğimi  ve filmin  Türkiye/Almanya Film Festivali’ne başvuru hakkına sahip olduğumu  bildiririm. Festival 
organizasyonu başvuru kopyasını arşivleme ve Interforum’un  ticari olmayan gösterimlerinde kullanma hakkına sahiptir. Festival, 2 dakikadan 
uzun olmamak koşuluyla filmin  görüntülerini  festivalin ve/veya filmin  tanıtımında kullanabilir.

Tarih: ………… … … … … … … … … … … İmza: ………… … … … … … … …

Düzenleyen: InterForum; Nürnberg Belediyesi Kültür Dairesi işbirliği ve Robert Bosch Vakfı’nın kurumsal desteğiyle

Başvuru Formu  

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2008 (Posta Damgası)  
Lütfen  bu  başvuru  formunu  filmin  bir  kopyası (sadece DVD) ile  birlikte  yandaki  adrese gönderiniz. 
Özgün  dili  Almanca  olmayan  başvuru  kopyalarının  Almanca  veya  İngilizce  altyazılı  olması 
gerekmektedir.  Yarışmaya seçilen  filmler  en geç 20.01.2009 tarihine  kadar açıklanacaktır. Özgün dili  
Almanca olan festival gösterim  kopyalarında İngilizce veya Türkçe, özgün dili  Türkçe  olan kopyalarda 
ise  Almanca  veya  İngilizce  altyazı  zorunludur.  Diğer  özgün  dillerde  ise  İngilizce  altyazı  koşulu  
aranmaktadır.
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