
Uzun Metraj Film Yarışması

Son başvuru tarihi: 25 Aralık 2008

InterForum çok kültürlülüğe ve çok kültürlü sinema sanatına katkıda bulunmak ve özellikle Türkiye-Almanya 
arasındaki kültürel ve sanatsal dialoğa katkıda bulunmak amacıyla Nürnberg Belediyesi Kültür Dairesi işbirliği ve
Robert Bosch Vakfı’nın desteğiyle “Türkiye/Almanya Film Festivali”ni düzenlemektedir. Festivalin uzun metraj 
film yarışması Türkiye veya Almanya kökenli sanatçılara ve yapımcılara açılmıştır.
Yarışmaya Dünya’nın her ülkesinden katılınabilir.

Ödüller
Türk ve Alman üyelerden oluşan seçici kurul festival kapsamında aşağıdaki ödülleri verecektir:

• En İyi Film
• En İyi Erkek Oyuncu
• En İyi Kadın Oyuncu

Uzun metraj film yarışması bölümünde ayrıca şu ödüller de verilmektedir:
• Genç Seçici Kurul Ödülü
• Seyirci Ödülü

“En iyi film” 5.000 Euro ile ödüllendirilecektir. Ayrıca festival, ödül kazanan filmin 35mm bir kopyası sunulduğu
taktirde, kopyanın diğer ülke dilinde (Türkçe ya da Almanca) yapılacak altyazı masraflarını üstlenecektir.

Düzenleyiciler  taraf ndan  festivalin  filmlerinden  birine ayr caı ı
Mahmut Tali Öngören anısına

• Öngören – nsan Haklar  ve Demokrasi  ödülü İ ı Para ödülü: 1.000  EUR
verilecektir

Katılım Koşulları
• Yarışma Almanya’dan ya da Türkiye’den katılacak bütün filmlere açıktır.
• Yarışma Dünya’nın herhangi bir ükesinde yaşayan bütün Türkiye ya da Almanya kökenli yönetmenlerin 
   ya da yapımcıların filmlerine de açıktır.
• Yarışmaya sadece en az 70 dk.dan uzun olan filmler alınacaktır.

Yarışmaya başvuran filmler arasında Almanya’da ticari sinemalarda gösterime girmemiş filmler tercih edilecektir.
Yarışmaya gönderilen filmlerin ilk gösterimi 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılmış olması gerekmektedir.

Film Formatı ve Altyazı
Gösterim kopyası olarak sadece 16mm/35mm çekilmiş filmlerde 35mm formatı ya da dijital çekilmiş filmlerde Digi
Beta formatı kabul edilir.

Filmin orjinal dili Almanca ya da Türkçe değil ise, İngilizce altyazı koşulu aranmaktadır.

Başvurusu yapılan her film için bir altyazılı DVD ve eksiksiz doldurulmuş katılım formu istenmektedir.
Festival kataloğunda kullanılmak üzere filmle ilgili her türlü materyal (fotoğraf, dia vb.) önemle rica edilir. Başvuru
için gönderilen DVD kopya ve diğer materyaller InterForum arşivinde saklanacaktır.

Yarışmaya gönderilen 35mm kopya ile diğer materyallerin kargo masrafları başvuru sahipleri tarafından
karşılanır. Gösterim kopyasının geri gönderim masrafları festival tarafından üstlenilir.

Yarışma Filmlerinin Seçimi
Yarışmaya alınan filmler en geç 20 Ocak 2009 tarihine kadar açıklanacaktır.
Düzenleyen: InterForum , Nürnberg  Şehir  Belediyesi Kültür Dairesi işbirliği ve Robert-Bosch Vakf  ı kurumsal desteğiyle
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