FELHÍVÁS
Bujtor István Film Workshop – Balatoni Filmes Tábor
Balatonszemesen
Ha kedvet érzel a rövid, frappáns mozgóképes témafeldolgozások iránt, és elmúltál már 14
éves, nálunk a helyed!
A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Latinovits Alapítvány, a Magyar
Versmondók Egyesületének támogatásával filmes alkotótábort hirdet
2017. július 31. – augusztus 4. között
Balatonszemesen.
A Bujtor István filmes alkotótábor ideje alatt lehetőség nyílik olyan filmet leforgatni,
amellyel részt vehetsz 2017. augusztus 5-6-án, a balatonszemesi VIII. Bujtor István
Filmfesztiválon, ahol értékes díjakat ítél oda a zsűri!
A tábor részvételi díja 5.000 Ft, amely összeg magában foglalja az szállás, étkezés és
technikai jellegű költségeket. A részvételi díjat a 11743040-16807992 számlaszámra kérjük
befizetni a jelentkezéssel egy időben. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező
nevét, valamint a „Bujtor Tábor” megjelölést.
A tábor részvételi költségét támogatja a Latinovits Alapítvány!
Jelentkezési határidő: 2017. június 12. (hétfő)
A jelentkezési lap letölthető a www.szemesimuhaz.hu és a www.vers.hu/versenyek oldalról.
A jelentkezést a muvhaz.latinovits@gmail.com címre kérjük elküldeni.
A táborban számíthatsz technikai segítségre, filmes szakember, tanácsadó szakmai
útmutatására, rendelkezésre áll számítógép, internet, könyvtár valamint "filmrögzítő" eszközt
is adunk, ha szükséges!
Rövid tematikai összefoglaló: szinopszis, forgatókönyvírás, képi kompozíció, egyéni
látásmód, interjú, beszédtechnika, forgatás, szinkronizálás, a vágás folyamata.
Közös kisfilm készítése, tematikus videók, zenés klipek és számos lehetőség vár rátok. A
táborban mobillal, tablettel és egyéb egyszerű eszközökkel is forgathattok, a lényeg a
kreativitásotok kibontakoztatása
A tábor utolsó napján közösen döntünk arról, hogy mely produkciók vesznek részt a VIII.
Bujtor István Filmfesztiválon, amelyre a szülőket és érdeklődőket is várjuk.
A tábor vezetője: Kalász József filmes szakember, a MAFSZ elnökségének tagja.
Mentorok: dr. Lutter Imre producer, média szakember, Kiss László rendező és további
meghívott filmes szakemberek.
Bővebb információk: Kalász József – 06-20-391-4158, muvhaz.latinovits@gmail.com
A TÁBOR 15 FŐ JELENTKEZŐ ESETÉN INDUL!
Jó munkát kívánunk!
A szervezőcsapat tagjai: Kalász József, Kissné Tordai Beáta, Kiss László
http://www.szemesimuvhaz.hu

JELENTKEZÉSI LAP

Bujtor István Film Workshop – Balatoni Filmes Tábor

Név ..................................................................................... Életkor .............................................
Lakcím ..........................................................................................................................................
E-mail ......................................................................... Telefonszám .............................................
Ha középiskolás, az iskola neve: ..................................................................................................
Iskola címe ...................................................................................................................................
Amatőr filmes tevékenységed rövid bemutatása
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Milyen fesztiválokon vettél részt és milyen eredménnyel:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A tábor részvételi díja 5.000 Ft, amely összeg magában foglalja az szállás, étkezés és technikai
jellegű költségeket. A részvételi díjat a 11743040-16807992 számlaszámra kérjük befizetni a
jelentkezéssel egy időben. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, valamint
a „Bujtor Tábor” megjelölést.
A jelentkezési lap beküldendő: muvhaz.latinovits@gmail.com, vagy postán: Balatonszemesi
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, 8636 Balatonszemes, Szabadság u.
1. címre.
A jelentkezés csak a részvételi díj befizetésével együtt érvényes.
Jelentkezési határidő: 2017. július 21. (péntek)
A TÁBOR 15 FŐ JELENTKEZŐ ESETÉN INDUL!

Kelt: …………………………………
.......................................................
jelentkező aláírása

VERSENYFELHÍVÁS
Balatonszemes Község Önkormányzata, a Latinovits Alapítvány, a Balatonszemesi Latinovits Zoltán
Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, a Magyar Versmondók Egyesülete
2017-ben nyolcadik alkalommal rendezi meg a

BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁLT
független/amatőr filmes alkotók, alkotóközösségek számára 2017. augusztus 5-6-án,
Balatonszemesen.
A fesztivál célja: emléket állítani Bujtor István szellemi örökségének.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
A) Kisjátékfilm – amely Bujtor István szellemi örökségét vállalva elsősorban a vidámság, a
könnyedség és a humor jegyében készül, tekintettel a sokoldalú művész munkásságának e
meghatározó szegmensére.
B) Versfilm – amelynek témája a költészet, a vers – versek, költői életművek bemutatása
filmes formanyelven, illetve eszközökkel.
C) Szabadon választott műfajú és tematikájú filmekkel – örömmel fogadjuk a fiatalos
szemléletű szubjektív művész megközelítéseket.
Nevezni a nevezési lap és a versenymű beküldésével, valamint a regisztrációs díj befizetésével lehet.
Nevezési határidő: 2017. július 21. (péntek)
Regisztrációs díj: filmenként 1500,- Ft, amelyet a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeum alábbi számlaszámára kérünk befizetni: 11743040-16807992
Az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevezett film(ek) címét,
valamint a „Bujtor Filmfesztivál” megjelölést.
Szakmai információ: Kalász József: 20/391-4158
Kiss László: 30/922-3573
Egy alkotó, vagy alkotó csoport összesen öt filmmel nevezhet (bármely kategóriákban), amelynek
hossza egyenként nem haladhatja meg a 20 percet. (Indokolt esetben az alkotó eltérhet a megszabott
időkorláttól, de ez esetben a szakmai zsűri az értékelés során külön mérlegeli a játékidőt!)

NEVEZÉSI LAP
VIII. BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL
Minden nevezett filmhez külön-külön nevezési lapot kérünk beadni!
A film címe: ……………………………………………………………………………………………
(Kérjük a DVD korongon is feltüntetni a film címét továbbá kérjük, hogy a filmeket mpeg, avi, mp4
vagy mkv fájl formátumban rögzítsék)
Nevezési kategória:

Kisjátékfilm;

Versfilm;

Szabadon választott

Időtartama: (percben):……………
Fekete-fehér

Színes

A gyártás éve: ……………
A film rövid tartalma (maximum. 5-6 mondat):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A film rendezője(i):………………………………………………………………………………………
Születési éve: ……………………………………………………………………………………………
Tel: ……………………………………………… e-mail:………………………………………………
A rendező postacíme: ……………………………………………………………………………………
A stúdió/alkotócsoport címe: ……………………………………………………………………………
Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………………………...
E-mail címe,……………………………………Telefonszáma:………………………………………...
A film a megtekinthető a youtube-on a. ……………………………………………………………….
Egy alkotó/alkotócsoport maximum 5 db filmmel nevezhet!
A filmek hossza egyenként nem haladhatja meg a 20 percet (Indokolt esetben az alkotó eltérhet a
megszabott időkorláttól, de ez esetben a szakmai zsűri az értékelés során külön mérlegeli a játékidőt!)
Regisztrációs díj: filmenként 1500,- Ft, amelyet a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeum alábbi számlaszámára kérünk befizetni: 11743040-16807992
Az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevezett film(ek) címét, valamint a „Bujtor
Filmfesztivál” megjelölést.

A jelentkezési lap beküldendő: muvhaz.latinovits@gmail.com, vagy postán: Balatonszemesi
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, 8636 Balatonszemes, Szabadság u.
1. címre.
A jelentkezés csak a regisztrációs díj befizetésével együtt érvényes.
Jelentkezési határidő: 2017. július 21. (péntek)
Kelt: …………………………………
.......................................................
jelentkező aláírása

