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VIDS
În Cadrul zilelor europene ale patrimoniului, my european City invită
Cineaști amatori din orașele europene din reea să realizeze un
sCurtmetraj și să intre În Competiie. pentru Crearea filmelor, se pot avea
În vedere Clădiri industriale, Complexe munCitorești, struCturi
arhiteCturale ori produse tipiC industriale.

InformaII
despre
competIIe

concUrs eUropean de scUrtmetraJe

competiia este on-line și
deschisă locuitorilor și
rezidenilor cu vârsta de
minimum 18 ani care locuiesc
într-unul dintre orașele reelei
my european city : arad, Iasi,
nottingham, région des pays-dela-Loire, szczecin. nU vor ﬁ
acceptate ﬁlme realizate de
profesioniști.

C u m p ot s ă pa r t i C i p ?
Te invităm să dai curs imaginaiei pentru a realiza un film despre cum a fost realizată
sau cum se proiectează transformarea/reutilizarea/conversia/ restaurarea
patrimoniului industrial din oraul tău.
O clădire industrială transformată în clădire de birouri, cutii vechi transformate în
sticlue de parfum, conversia unei foste uzine într-un centru de artă… Peste tot în
Europa, exemplele de restaurare a patrimoniului industrial sunt numeroase. Alege un
exemplu din oraul tău care te inspiră i pornete la realizarea propriului tău
scurtmetraj.
Iată câteva exemple de restaurări ale patrimoniului industrial din Europa:
— Fostă fabrică de biscuii din Nantes (Frana)
knowing-nantes.blogspot.fr/2012/07/unique-place-at-nantes-le-lieu-unique.html

— Vechiul Abator din Madrid (Spania)

www.mataderomadrid.org/new-times-new-architecture.html)

— Nottingham Regeneration, care transformă clădiri vechi abandonate sau degradate
în spaii utilizabile pentru o varietate de activităi Nottingham (Anglia)
— Fostă fabrică de cabluri i echipamente telefonice, Helsinki (Finlanda)

www.nottinghamregeneration.ltd.uk/about-nrl/properties-to-let/provident-works

r e ii ne data !

Lansarea oﬁcială a concursului 12
septembrie.
termenul-limită de trimitere a
ﬁlmelor în competiie este 26
octombrie, ora24.
Jurizarea:4 și 5 noiembrie, de
către o comisie a reelei my
european city.

www.hiap.fi/kaapeli

— Folosete-i propria imaginaie

— Durata filmului: între 1,30 i 2,30 minute. Se acceptă orice tip de film de
scurtmetraj, inclusiv animaie.
— Participanii vor avea drept de autor asupra propriilor filme. Obs! Totui, prin
intrarea în competiie, participanii permit, în mod automat, ca My European City
Network să folosească filmul în promovarea i în scopul aciunilor sale.
— Format obligatoriu: MP4
— Filmul NU trebuie să conină dialog! Se pot folosi efecte vizuale, muzică, sunete
pentru redarea povetii/ideii filmului.
— Filmul trebuie să aibă un nume/o denumire, titlul filmului.
— Trimite filmul tău numele i datele de contact la adresa
contact@myeuropeancity.eu
— Asigura-te că ai citit cu atenie i că accepi regulile competiiei.
— Fiecare film intrat în competiie va fi postat pe website-ul www.myeuropeancity.eu,
unde va putea fi votat on-line de către public. Filmele vor fi jurizate i de o comisie
a reelei My European City.
— Cele mai bune filme vor fi prezentate reelei My European City în cadrul întâlnirii
care se va organiza în luna decembrie 2015 în Nantes (Frana).
— Locul I va participa la un training de realizare de film în oraul Nantes (Frana) în
decembrie 2015.
— Următorii 2 câtigători vor primi premii i cadouri de la parteneri.

reGULILe competIIeI

câștigătorii vor ﬁ înștiinai pe email pâna la data de 5 noiembrie.

dat el e d e Co n taC t a l e
o r g a ni z ato r u lu i
pauline saint Girons
Graine d’europe
coordonator al reelei my
european city
tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

aCeastă Competiie a fost
propusă și organizată de
Către my european City
network prin Colaborarea
membrilor nottingham City
CounCil (anglia), graine
deurope (frana), fundaia
«iași-Capitală Culturală
europeană» (românia), media
dizajn (polonia), primăria
arad (românia),
muniCipalitatea jelgava ,
(letonia).

