Twój własny film na temat baśni, fantasy, przypowieści
Słowacki FilmFest 2017 – piątek 2 czerwca godz.15.30-18.30
VII LO im. J. Słowackiego
w Warszawie, ul. Wawelska 46
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o byciu sławnym reżyserem? Chciałbyś, aby twoje filmy wyświetlano na festiwalach
w Cannes, Wenecji, Berlinie? Może traktujesz film po prostu jako dobrą zabawę. Zacznij
od zaraz!
Rozpocznij od wystartowania w warszawskim festiwalu – Słowacki FilmFest 2017.
W tym roku odbędzie się 9. edycja konkursu, tym razem utrzymana
w konwencji fantasy, baśni, przypowieści od początku kina do czasów współczesnych.
Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest hasło „baśń, fantasy, parabola”.
W selekcji konkursowej mogą brać udział filmy, które charakteryzują słowa- klucze (minimum
jedno). Są to: fantasy, magia, podróż, walka dobra ze złem, alternatywne światy, mit,
mistycyzm, baśniowość. Interpretacja jest dowolna. Minimalny czas projekcji zgłaszanych
filmów to 1 minuta, maksymalny zaś 8 minut. Filmy niespełniające tego wymagania zostaną
odrzucone przy wstępnej selekcji.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym. Filmy można
tworzyć w dowolnych gatunkach (lecz w ramach nawiązania do wskazanych wyżej słów- kluczy
i tegorocznego tematu konkursu).
Filmy prosimy przesyłać od 19 września (poniedziałek) do 20 stycznia (piątek) 2017 r.
do sekretariatu VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie (ul. Wawelska 46) lub drogą
wskazaną w regulaminie (dostępny w sekretariacie, na stronie internetowej liceum,
Facebooku, tablicy ogłoszeń na I piętrze liceum).
Filmy nominowane do nagród (po selekcji) zostaną wyświetlone i ocenione przez jury,
składające się m.in. z polskich dziennikarzy, krytyków filmowych i teatralnych, aktorów,
wykładowców szkół filmowych etc. podczas IX edycji Słowacki FilmFest 02 czerwca (piątek) 2017
roku. Początek o godz. 15.30 w auli liceum. Gali będą towarzyszyć - wzorem ostatnich lat – inne
atrakcje filmowe i nie tylko oraz konkursy.
Listę zakwalifikowanych do konkursu filmów opublikujemy na Facebooku i poinformujemy
zgłaszających prace mailowo lub/i telefonicznie po 21 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji: regulamin, formularz zgłoszeniowy, zdjęcia, filmiki z trzech ostatnich
edycji realizowanych metodą projektu (VI edycji (2014) w stylu twórczości Tima Burtona, VII
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Nagrody to: I-800zł, II-600 i III -400 zł
www.liceum7.edu.pl
www.facebook.com/slowackifilmfest
Emilian Tomasz Kowalcze, autor projektu
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