
 

 

CCaallll  ffoorr  DDVVDDss::  
  

  
FFiillmm  ffeessttiivvaall  „„SSoouutthheeaasstt  EEuurrooppeeaann  FFiillmm  iinn  JJeennaa““  ffrroomm  1100..  NNoovveemmbbeerr  ––  1122..  NNoovveemmbbeerr  22001111  

  

SSeenndd  uuss  yyoouurr  ffiillmm!!  WWee  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  iinntteerreessttiinngg  ffiillmm  ddiirreeccttoorrss  wwiitthh  nneeww  ffiillmmss  ffrroomm  SSoouutthheeaasstteerrnn  

EEuurrooppee!!  
  

WWhhaatt  ddoo  wwee  wwaanntt??  
OOuurr  ffiillmm  ffeessttiivvaall  aaiimmss  ttoo  bbrriinngg  ––  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  aarrtt  ––  ppeeooppllee  ffrroomm  GGeerrmmaannyy  aanndd  ppeeooppllee  ffrroomm  ccoouunnttrriieess  ooff  

SSoouutthheeaasstteerrnn  EEuurrooppee  ttooggeetthheerr..  WWee  wwaanntt  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  ffiillmm  aanndd  aarrttss  aass  wweellll  aass  aabboouutt  pprroobblleemmss,,  ddrreeaammss  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  

yyoouunngg  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess..  AAnndd  ooff  ccoouurrssee::  WWee  wwaanntt  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssppaaccee  ffoorr  ffiillmmss  tthhaatt  ootthheerrwwiissee  ccoouullddnn''tt  

bbee  sseeeenn  bbyy  aa  GGeerrmmaann  aauuddiieennccee..  

WWhhoo  aarree  wwee??  
WWee  aarree  aa  ggrroouupp  ooff  yyoouunngg  eenntthhuussiiaassttiicc  ppeeooppllee  ddeeaalliinngg  wwiitthh  pprroojjeeccttss  iinn  ccuullttuurree  aanndd  sscciieennccee  wwhhiicchh  aarree  aallll  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  

aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreeggiioonn  ooff  SSoouutthheeaasstteerrnn  EEuurrooppee..  

WWhhaatt  aarree  tthhee  ttooppiiccss  ooff  tthhee  ffeessttiivvaall??  
WWee  wwiillll  hhaavvee  ffoouurr  oovveerraallll  tthheemmaattiicc  sseeccttiioonnss  tthhaatt  aarree  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  mmoorree  aassssoocciiaattiioonnss  tthhaann  aa  ssttrriicctt  ddiivviissiioonn  oorr  lliimmiittaattiioonn  ttoo  

yyoouurr  iiddeeaass..  SSoo  ttaakkee  tthheemm  aass  aa  ssoorrtt  ooff  iinnssppiirraattiioonn::  

  

11..  „„HHaappppiinneessss--FFeeeelliinngg--BBoorrddeerr--VViioolleennccee““..  WWhhaatt  iiss  tthhee  iinntteerrrreellaattiioonn  ooff  hhaappppiinneessss  aanndd  vviioolleennccee??  WWhhaatt  rroollee  ddoo  

bboorrddeerrss  ppllaayy  iinn  oouurr  eevveerryyddaayy  lliiffee??    

  

22..  „„TThhee  sseellff,,  tthhee  ootthheerr  aanndd  wwee..““  WWhhaatt  iiss  aaccttuuaallllyy  tthhee  sseellff  aanndd  hhooww  ddoo  wwee  ddeeffiinnee  tthhee  ootthheerr,,  tthhee  ssttrraannggee??  WWhhaatt  ddooeess  

„„iinn  ccoommmmoonn““  mmeeaann??  AAnndd  iiss  tthheerree  ffiinnaallllyy  aa  „„wwee““??  

33..  „„TThhee  hhuummaann  iinn  nnaattuurree..  NNaattuurree  iinn  tthhee  hhuummaann  bbeeiinngg..““  WWhheerree  iiss  nnaattuurree  iinn  oouurr  lliiffee??  TToo  wwhhaatt  eexxtteenntt  iiss  eeccoollooggyy  ppaarrtt  

ooff  oouurr  eevveerryyddaayy  lliiffee  ccoonncceerrnnss??  

44..  „„IIlllluussiioonn““  ((CChhoossee  yyoouurr  oowwnn  aassssoocciiaattiioonn!!))  

  

HHooww  ccaann  yyoouu  ppaarrttiicciippaattee??  
IIff  yyoouu  hhaavvee  aa  ffeeaattuurree,,  sshhoorrtt,,  ddooccuummeennttaarryy,,  aanniimmaatteedd,,  eexxppeerriimmeennttaall  oorr......  ffiillmm  tthhaatt  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  pprreesseenntt  aatt  oouurr  ffiillmm  

ffeessttiivvaall  iinn  JJeennaa,,  GGeerrmmaannyy  ––  pplleeaassee  sseenndd  aa  ccooppyy  aass  aa  DDVVDD  aanndd  yyoouurr  ccoonnttaacctt  uunnttiill  0011..0099..22001111  ttoo::  

  cc//oo  MMiilliiccaa  SSaabboo  

  IInnssttiittuutt  ffüürr  SSllaawwiissttiikk  

  EErrnnsstt  AAbbbbee  PPllaattzz  88  

  0077774433  JJeennaa  

  GGeerrmmaannyy  

AAfftteerr  yyoouu  sseenntt  uuss  yyoouurr  ffiillmm……  
……uunnttiill  1155..  0099..  22001111  wwee  wwiillll  sseenndd  yyoouu  aa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  aallll  ootthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  yyoouurr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  tthhee  ffiillmm  ffeessttiivvaall..  WWee  wwiillll  aallssoo  iinnvviittee  tthhee  ffiillmm  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  cchhoosseenn  ffiillmmss  ttoo  ccoommee  ttoo  JJeennaa  iinn  NNoovveemmbbeerr  

22001111  aanndd  ttoo  pprreesseenntt  tthheeiirr  ffiillmmss  ppeerrssoonnaallllyy  ttoo  tthhee  aauuddiieennccee..  

QQuueessttiioonnss??  
FFeeeell  ffrreeee  ttoo  ccoonnttaacctt  MMiilliiccaa  SSaabboo  ((mmiilliiccaa..ssaabboo@@uunnii--jjeennaa..ddee))  oorr  JJaannaa  GGeeoorrggee  ((jjaannaauussaa@@ggmmxx..nneett))  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  
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