
 
 

Légy részese a 27 Times Cinema nevű programnak, Olaszországban, 

Velencében! 
  

27 európai fiatal mozirajongó vehet részt a Velencei Filmfesztiválon 2020-ban zsűritagként és 

népszerűsítheti a Lux Film Díjat, amit az Európa Parlament és az Európai Film Akadémia 

ajánlott föl. 

  

Jelentkezési feltételek: 

 

·         18 - 25 év közötti fiatalok vehetnek részt a pályázaton, akik rajonganak a 

moziért és rendszeresen járnak filmszínházba 

·         Cikket és blogot tudnak írni 

·       Aktívak a Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat oldalakon 

·      Rátermettek, ismerik a podcast, blogging, video vágás, fényképezés csínját-

bínját, részt tudnak venni kommunikációs kampányban 

·         Jól tudnak angolul (írásban és szóban), képesek kommunikálni a filmekről a 

külföldi filmes szakemberekkel, résztvevőkkel 

 Jelentkezés módja:  

“Video Szelfivel”, amiben a jelentkező elmondja mit jelent számára a mozi. A videó kezdő 

szövege "A mozi számomra…" és ezt követően érvelése saját állítása mellett. 

Valamint ki kell tölteni egy jelentkezési lapot is, mely elérhető itt: 

https://form.jotformeu.com/EuropaCinemas/27TCForm2020 

Az értékelő bizottság megnézi a videóban mennyire tud a jelentkező angolul és hogyan fejezi 

ki magát. Elvárás: magas minőség és kreativitás.  

https://form.jotformeu.com/EuropaCinemas/27TCForm2020


 Technikai követelmények:  

- a videó angolul legyen rögzítve 

- Full HD: 1920x1080 px), kitűnő hang minőség 

- Hossz: 30 másodperc 

- Legyen feltüntetve a videóban a jelentkező neve és országa 

- Az elkészült anyagot a pályázati felhívásban részt vevő TISZApART MOZI-nak kell 

elküldeni, az office@tiszamozi.hu email címre wetransferrel.  

Mi történik ezután? 

A mozi kiválaszt három jelentkezőt, akinek videóját és jelentkezési lapját elküldi az Europa 

Cinemasnak, ők pedig kiválasztják a 27 nagykövetet, aki részt vehet a programban. Minden 

országból egy fiatal képviselheti hazáját. 

 

A sikeres kiválasztottnak kötelező jelen lennie Velencében 2020 Szeptember 1 és Szeptember 

13 között (a filmfesztivál időpontja: 2020.09.02 és 09.12.) 

Vállalnia kell a zsűri tagságot a Giornate degli Autori szekcióban. A fesztivál akkreditációt 

biztosít számára. Továbbá részt kell vennie a jelentkezőnek az összes programon:  kerekasztal 

megbeszéléseken, vitákon, mesterkurzusokon, workshopokon. 

 

A kiválasztott fiatalnak az Europa Parlament fedezi a szállás és utazási költségüket az 

esemény ideje alatt.  

  

Határidő: 2020 Június 7. 
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