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«Glocal Images» Uluslararası Yarışma Bölümü için film başvurusu duyurusu 
 
Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Rialto Tiyatrosu “16. Kıbrıs Film Günleri 
Uluslararası Film Festivali 2018”ya başvuruların başladığını duyurur. 
 
Bu yıl 16’ıncı kez düzenlenen festival, 7 yıldır aralıksız sürdürdüğü «Glocal Images» adlı 
uluslararası yarışma bölümüne Kıbrıs’tan ve yurtdışından uzun metrajlı kurmaca filmleri 
başvurmaya davet ediyor. Festivalin Artistik Komitesi, bir Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü de 
düzenleyecek. Bu bölüme nasıl başvurulabileceğine ilişkin bilgiler festival yönetmeliğinde 
mevcuttur.  
 
 
“Glocal Images” Uluslararası Yarışma Bölümü 
 
Bu Festival, sadece Kıbrıs için değil, Kıbrıs’ın etrafındaki üç kıtadan da sinema endüstrisi ve 
izleyicileri için bir sinemasal çekim merkezi olmayı hedefliyor. Uluslararası yarışma bölümü olan 
“Glocal Images”, lokal kültürlerin çeşitliliğine yaratıcı bir şekilde ses veren ve uluslararası bir 
izleyici kitlesine hitap edecek konuları yaratıcı bir şekilde aktarabilen filmlere kapılarını açıyor. 
 
İleriki bir tarihte açıklanacak olan uluslararası jüri, “Glocal Images” bölümünde yarışacak filmler 
arasından yapacağı seçimle aşağıdaki ödülleri verecektir: 

 

- Glocal Images –En İyi Film Ödülü (6,000 Euro para ödülü ile birlikte)  

- Glocal Images – Jüri Özel Ödülü (3,000 Euro para ödülü ile birlikte) 

- Glocal Images –En İyi Yönetmen Ödülü (1,000 Euro para ödülü ile birlikte)  

 
Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü 
 
Artistik Komite, festival çerçevesinde uluslararası yarışma bölümü dışında bir de Kıbrıs Filmleri 
Yarışma Bölümü açacak. Bu bölüme başvuru yönetmeliğindeki kriterlere uygun uzun metrajlı 
Kıbrıs filmleri başvurabilecek. 
 
Uluslararası Jüri, Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü’nde yarışacak filmler arasından seçeceği 
filmlere şu ödülleri verecektir:  

-     En İyi Kıbrıs Filmi Ödülü: Bu ödüle, 4,000 Euro değerindeki para ödülü de eşlik edecektir. 
Ayrıca Fullmoon Productions şirketinin sponsorluğunda değeri 9.000 Euro olan Color Correction 
(Renk Düzenlemesi) ve DCP Mastering servisleri de yönetmenin bir sonraki film projesinde 
kullanması için ödül olarak verilecektir.      

-   En İyi Kıbrıslı Yönetmen Ödülü: Bu ödüle maddi değeri 3.500 Euro olan ve Authorwave 
şirketinin sponsorluğunda verilecek olan DCP Mastering ve altyazı servisi eşlik edecektir. 
 
 
Başvurular arasından yarışma bölümüne seçilecek filmlerin hangileri olacağına, akademisyen Dr. 
Costas Constantinides, yapımcı-yönetmen Tonia Mishiali ve yapımcı-yönetmen Marios 
Stylianou’dan oluşan üç kişilik Artistik Komite karar verecektir.  Bu yılki festival önceki yıllarda 
olduğu gibi yine Lefkoşa ve Limasol’da 27 Nisan – 6 Mayıs2017 tarihlerinde yapılacaktır. 
 
Festivalin son başvuru tarihi 15 Ocak 2017 Pazartesi  günüdür. 
 
Festival başvurularıyla ilgili yönetmeliği ve kuralları öğrenmek için www.cyprusfilmdays.com 
adresini ziyaret edebilir, (+357) 25 34 39 02 numaralı telefonu arayabilir ya da 
info@cyprusfilmdays.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.  


