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PREDSTAVLJA

Nagradni natečaj za najboljšo zgodbo za kratki film
KINO ZA ŽENSKE Z… LJUBEZNIJO
Zgodbe o ženskah – za boljšo kakovost življenja

TEMA
S pomočjo zgodb moški in ženske pripovedujejo o položaju žensk. Gre za vsakdanje ali pa
posebne zgodbe. Zgodbe, ki jih doživljamo, s katerimi se srečujemo ali pa ki jih od drugih slišimo.
Izmišljene zgodbe. Zgodbe o medosebnih odnosih. Zgodbe, ki nam pomagajo razmišljati o položaju
žensk v družbi. Zgodbe, ki govorijo o boju za celovitost. Zgodbe, ki ponujajo izhodišča za
dejansko izboljšanje pogojev skupnega življenja.
Protagonist zgodbe mora biti ženska, ali pa več žensk. Pripovedna tehnika je lahko katere koli vrsta
fikcije (akcijski film, pustolovski film, srhljivka, dramatični film, komedija, detektivka...) ali pa
dokumentarec (intervju, pričevanje). Zgodbo mora spremljati krajše besedilo s sporočilom (največ
6.000 znakov), iz katerega naj bi izhajali predlogi za izboljšanje položaja žensk v družbi.

ROK ZA PREDLOŽITEV DEL: 24. april 2012
NAGRADE
1. nagrada za izvirnost zgodbe:
200* evrov
2. nagrada za izvirnost zgodbe:
Prost vstop na Mednarodni festival filma in umetnosti I mille occhi 2012, ki bo potekal septembra v
Trstu.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani.
Društvo si pridržuje pravico, da posreduje imena zmagovalcev produkcijskim hišam in
zainteresiranim ustanovam.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Natečaja se lahko udeležijo ustvarjalci od 16. do 29. leta, še neizpolnjenega ob poteku roka.
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh:
www.cinemaconigiovani.it
www.announo.it
www.provincia.trieste.it
UDELEŽBA NA NATEČAJU JE BREZPLAČNA
GRADIVO
- Dva izvoda zgodbe
- Prijavnica, izpolnjena v vseh svojih delih
- Krajše besedilo s sporočilom, iz katerega izhajajo predlogi za izboljšanje položaja žensk v družbi
(največ 6.000 znakov)
Navedeno gradivo je treba predložiti do roka zapadlosti natečaja:
- po e-pošti na naslov concorso@announo.it

- po navadni pošti (velja datum poštnega žiga) ali pa osebno na naslov:
Associazione Anno Uno – Cinema con i giovani
Concorso PER LE DONNE CON... AMORE
Piazza Duca degli Abruzzi 2012
34132 Trieste

Poštnino plača udeleženec. Poslanih besedil ne bomo vračali, a jih bomo za kulturne namene
hranili v arhivu društva Anno Uno.

ŽIRIJA
Najboljše zgodbe bo izbrala žirija, v sestavi izvedencev s filmskega in književnega področja.

SPLOŠNA PRAVILA
S prijavo na natečaju avtor sprejema tudi ta pravilnik. Poleg tega s podpisom prijavnice avtor
dovoljuje obravnavo poslanega izdelka. Izbire žirije so nepreklicne. Organizator si pridržuje
pravico odločanja o zadevah, ki jih ta pravilnik ne obravnava.
* Nagrado podeljuje društvo Anno uno

Associazione Anno uno - Cinema con i giovani
Piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 – TRIESTE
T/F 040 3498889
C.F. 90092020321
www.cinemaconigiovani.it
www.announo.it

