ΘΕΜΑ: Φώτα, κάμερες, πάμε! ΚΕΡΔΙΣΕ επιχορήγηση για να δημιουργήσεις τη δική σου
ταινία μικρού μήκους
Θέλεις να πεις τη δική σου ιστορία σχετικά με το #EUandME; Θεωρείς ότι μπορείς να
αντιμετωπίσεις την πρόκληση να γράψεις και να σκηνοθετήσεις μία ταινία μικρού μήκους
με τη βοήθεια ενός βραβευμένου Ευρωπαίου σκηνοθέτη; Θα σε ενδιέφερε να δεις την ιδέα
σου να ζωντανεύει στην οθόνη; Σου παρουσιάζουμε τον Διαγωνισμό Νέων Σκηνοθετών του
#EUandME!
Από την εκπαίδευση μέχρι τα ταξίδια, από την περιήγηση στο διαδίκτυο μέχρι τη σωτηρία
του πλανήτη, ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις απεριόριστες ευκαιρίες να κάνεις
αυτό που αγαπάς – όπου και αν σε οδηγήσει αυτό.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας του #EUandME, ζητάμε από νέους σκηνοθέτες να βγάλουν τον
Σπήλμπεργκ που κρύβουν μέσα τους! Να γράψουν και να σκηνοθετήσουν μία ταινία μικρού
μήκους, με διάρκεια το πολύ 5 λεπτά, που να συνδέεται με την επίδραση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Μήπως είσαι φανατικός ταξιδιώτης και εμπνέεσαι από τα δικαιώματα που παρέχει η ΕΕ
στους επιβάτες; Ή μήπως είσαι ειδήμων στη μαγειρική και δε χορταίνεις τα τοπικά
εδέσματα, που είναι προστατευόμενα από την ΕΕ; Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν συμβάλλει
η ΕΕ στη ζωή σου, το γιορτάζουμε και σε προσκαλούμε να δημιουργήσεις μία ταινία μικρού
μήκους.
Η ταινία πρέπει να σχετίζεται με ένα από τα πέντε θέματα της καμπάνιας του #EUandME:
Ψηφιακά, Κινητικότητα, Δεξιότητες& Επιχειρήσεις, Βιωσιμότητα ή Δικαιώματα.
Πέντε τυχεροί νικητές θα λάβουν το βραβείο των €7.500 ο καθένας για να υλοποιήσουν την
ιδέα τους.
Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, θα χρειαστείς τρία πράγματα:





Δύο περιλήψεις 500 λέξεων της ταινίας που προτείνεις, μία γραμμένη στα Αγγλικά
και μία στη μητρική σου γλώσσα.
Δύο βίντεο παρουσίασης 60 δευτερολέπτων, γυρισμένα με το κινητό σου, όπου
εξηγείς το σκεπτικό της ταινίας σου. Το ένα πρέπει να είναι στα Αγγλικά, το άλλο
στη μητρική σου γλώσσα.
Έναν υπερσύνδεσμο για μια ταινία μικρού μήκους, που έχεις δημιουργήσει τα
τελευταία 5 χρόνια.

Μάθε περισσότερα για τον διαγωνισμό, διάβασε τους κανόνες και την αίτηση εγγραφής
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europa.eu/euandme/el/yfc/
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχήςείναιστις 31 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00,
ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Χρειάζεσαι λίγη έμπνευση; Μπορείς να παρακολουθήσεις πέντε ταινίες από επαγγελματίες
σκηνοθέτες με ίδια θέματα εδώ: www.europa.eu/euandme. Οι νικητές του διαγωνισμού θα
έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από έναν από αυτούς τους πέντε βραβευμένους
δημιουργούς.
Για τυχόν απορίες, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας.
Σου ευχόμαστε καλή τύχη στη συμμετοχή σου!
Με εκτίμηση,
Η ομάδα του #EUandME

COMM-EUANDME@ec.europa.eu

