A lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, és a
Dunaversitas Egyesület

RENDSZERVÁLTÓ FILMSZEMLÉT
hirdet, amelynek helyszíne:
Lakitelek Népfőiskola − Kölcsey Ház
Időpont:

2017. április 25-27.

Pályázati feltételek:
A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák televíziói, filmkészítő közösségek,
magánszemélyek határon innen és túlról, minden egyénileg vagy csoportosan készített magyar
nyelvű olyan alkotással, amely a magyarországi rendszerváltozáshoz vezető eseményt vagy
eseményeket, magát a rendszerváltozás folyamatát vagy annak valamely jelentős mozzanatát,
személyét mutatja be.

A filmről egy rövid (max. 400 karakter) szöveges leírást is kérünk, mely az
alkalomra készülő katalógusba is bekerül.

A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
Korkép: filmszociográfia (maximum: 52 perc)
Portré: (maximum: 26 perc)
Film és társadalomtudomány: oral history/elbeszélt történelem (maximum: 45 perc)
Nevezési díj nincs.
Nevezési lap és tájékoztatás kérhető:
NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Telefon: +36-76-549-049, e-mail: nfhalozat@nepfoiskola.lakitelek.hu
vagy letölthető a Népfőiskola honlapjáról
www.nepfoiskola.lakitelek.hu
Valamint letölthető az alábbi elérhetőségen:
http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu/images/stories/T_images/hirek/2016/2016-10-28-03.doc

Minden alkotást külön DVD-n kérünk beküldeni, DVD formátumban, amelynek mindkét
sávjára fel kell írni a műsorhangot. A filmnek asztali DVD-n lejátszhatónak kell lennie!
A borítóján fel kell tüntetni a film címét, valamint az alkotó, vagy alkotóközösség nevét,
címét. A lemezen csak egy film legyen, menü nélkül.
A technikailag gyenge minőségű, és a feltételeknek nem megfelelő filmeket az előzsűri
elutasítja.
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje:

2017. március 21.
A nevezők a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra
beküldött alkotásuk a lakiteleki Népfőiskola Archívumába kerüljön.
A nevezett filmek közül előzsűri választja ki a szemlére bejutó alkotásokat.

Az előzsűri időpontja:

2017. április 4-5.
Helye: NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

• H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

Az előzsűri döntéséről a pályázókat 2017. április 8-ig elektronikus levélben értesítjük.
A vetítések után szakmai vitákat, elemzéseket, kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk.

A zsűri elnöke: dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet
és Archívum főigazgatója
A Rendszerváltó Filmszemle védnökei:
Sára Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Nemzet Művésze és
Lezsák Sándor író, az Országgyűlés alelnöke

A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek.

Fődíj 1.000.000 Ft
Különdíjak

