A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és a
Dunaversitas Egyesület

KÓSA FERENC emlékezetére
meghirdeti
A XIX. LAKITELEKI FILMSZEMLÉT
Helyszín:Lakitelek, Népfőiskola, Kölcsey Ház
Időpont:

2019. november 27–29.

Pályázati feltételek:
A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák televíziói, filmkészítő közösségek,
magánszemélyek határon innen és túlról, minden 2010 után egyénileg vagy csoportosan
készített magyar nyelvű alkotással, amely a korábbi filmszemléinken nem szerepelt.

A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
Krónika: 
helyi híradó, aktuális közéleti riportműsor, sport (maximum: 26 perc)
Korkép:filmtanulmányok a településről, filmszociográfia (maximum: 52 perc)
Művelődés:hungarikumok, helyi értékek (maximum: 26 perc)
Portré
: (maximum: 26 perc)
Fikciós műsorok:szórakoztató filmek, animációs, rajz-és kísérleti film (maximum 10 perc)
Nevezési díj nincs.
Nevezési lap és tájékoztatás kérhető:
NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Telefon: +36-76-549-049, e-mail: filmszemle@nepfolakitelek.hu
vagy letölthető a Népfőiskola honlapjáról
www.nepfolakitelek.hu
A filmeket az alábbi módon lehet benevezni a Szemlére:
1) Postai úton, adathordozón (DVD, pendrive stb.): A kitöltött nevezési lapot is a borítékba
kérjük beletenni!
VAGY
2) 
Fájlmegosztón keresztül: Az így nevezett alkotásokat a filmszemle@nepfolakitelek.hu
email címre kell beküldeni. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a filmek letöltésére csak

munkanapokon van lehetőségünk! Ebben az esetben kitöltött nevezési lapot is emailben kell
beküldeni!
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kitöltött nevezési lap nélkül nem tudjuk elfogadni a filmet!
A technikailag gyenge minőségű, és a feltételeknek nem megfelelő filmeket az előzsűri
elutasítja.

A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje:

2019. október 4.
A nevezők a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra
beküldött alkotásuk a lakiteleki Népfőiskola archívumába kerüljön és a film adatai a
katalógusban megjelenjenek.
A nevezett filmek közül előzsűri választja ki a szemlére bejutó alkotásokat.

Az előzsűri időpontja:
2019. október 15–16.

•

Helye: NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY  H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Az előzsűri döntéséről a pályázókat október 20-igelektronikus levélben értesítjük.
A zsűri elnöke:Dr. Buglya Sándor Balázs Béla-díjasfilmrendező, producer
A zsűri tiszteletbeli elnöke:
Sára SándorKossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Magyar Mozgókép mestere
A vetítések után szakmai vitákat, elemzéseket, kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk.
A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek.

Fődíj
Különdíjak

1.000.000 Ft,-

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke
Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgatója
Sára Sándor, a Dunaversitas Egyesület elnöke

