INFORMACJA PRASOWA
KONIEC NABORU FILMÓW NA 53. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
Kraków, 29 października 2012 – Zbliża się koniec pierwszego naboru filmów na 53.
Krakowski Festiwal Filmowy. Filmy ukończone przed 31 sierpnia 2012 powinny zostać
zgłoszone do 30 listopada 2012.
53. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 26 maja – 2 czerwca 2013. Na
program imprezy składają się pokazy filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i
animowanych z całego świata, prezentowane w sekcjach konkursowych i tematycznych.
W konkursach mogą brać udział tylko filmy zrealizowane po 1 stycznia 2012 roku. Filmy
zrealizowane przed 31 sierpnia 2012 powinny zostać zgłoszone do 30 listopada 2012,
filmy zrealizowane po 31 sierpnia 2012 do 8 lutego 2013.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do czterech sekcji konkursowych:
1. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, do którego mogą być zgłoszone
filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 minut.
2. Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych, do którego mogą być zgłoszone
filmy dokumentalne o czasie trwania powyżej 30 minut.
3. Międzynarodowy konkurs filmów muzycznych, do którego mogą być zgłoszone
dokumentalne filmy muzyczne o czasie trwania powyżej 30 minut.
4. Konkurs polski, do którego mogą być zgłoszone filmy zrealizowane w Polsce, o czasie
trwania:


filmy dokumentalne – bez limitu,



filmy fabularne i animowane – do 30 minut,

Z filmów zgłoszonych do konkursu polskiego komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą
uczestniczyły w konkursach międzynarodowych. We wszystkich trzech międzynarodowych
konkursach wymagana jest polska premiera filmu. W konkursie polskim premiera nie jest
obligatoryjna, jednak pierwszeństwo mają filmy, które nie były prezentowane w Polsce na
żadnym festiwalu odbywającym się przed 53. KFF.
Wraz z 53. edycją Festiwalu pojawiło się też udogodnienie techniczne – filmy do selekcji
można zgłaszać tradycyjnie, przesyłając płytę DVD lub skorzystać z nowoczesnego
rozwiązania i wgrać materiał bezpośrednio na festiwalowe serwery.
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