Pázmány Film Festival
Festival internazionale del cortometraggio

Nemzetközi rövidfilmfesztivál

All’interno del Festival d’Italiano viene presentata A Festival d’Italiano versenyen belül egy 10
una selezione di 10 cortometraggi italiani con i rövidfilmből álló válogatást mutatunk be olasz
sottotitoli in inglese.
nyelven, angol felirattal.
Il concorso consta di tre sezioni:
1) Tradizioni, società e cultura
2) Corto d’animazione
3) Documentario

A versenyt három szekcióban hirdetjük meg:
Hagyományok, társadalom és kultúra
2) Animációs rövidfilmek
3) Dokumentumfilmek
1)

Il compito dei ragazzi è fondamentale, perché loro
costituiscono una delle giurie che decideranno i film
vincitori. Tutti quelli che vedranno i film riceveranno
quindi una scheda su cui potranno votare.

A diákok feladata alapvető fontosságú, mivel a
gimnazistákból álló zsűri egyike azon három
döntéshozó testületnek, amelyek szavazatai alapján
kiválasztásra kerülnek a győztes alkotások. Minden
diák, aki megnézi a filmeket, egy szavazólapot kap,
amelynek segítségével különböző szempontok alapján
értékelheti az alkotásokat.

Durante il Festival d’Italiano sarà proiettata solo una
piccola selezione, tutti i film verrano proiettati per le
giurie il 17 marzo (Budapest, dalle 15.00 alle 18.00)
e il 18 marzo (Piliscsaba, dalle 10.00 alle 18.00). Chi
volesse vedere più film è più che benvenuto!

A Festival d’Italiano alatt egy kis válogatást mutatunk
be a versenyben részt vevő filmekből. A zsűrik számára
a teljes vetítés 2016. március 17-én (Budapest, 15.0018.00) és 18-án (Piliscsaba, 10.00-18.00) zajlik.
Minden résztvevőt, aki több filmet is szívesen
megnézne, szeretettel várunk!

Le serate di premiazione saranno il 14 e 15 aprile 2016 A díjátadó ünnepség 2016. április 14-én és 15-én zajlik
Budapesten.
a Budapest.
Invieremo entro il 10 marzo il programma completo A teljes programot a filmek címével és a pontos
con i titoli dei film, coi i luoghi di proiezione e con tutti helyszínekkel és a kapcsolódó eseményekkel 2016.
március 10-ig küldjük ki.
gli eventi correlati.
feltételek:
lelkesedés,
fantázia,
Requisiti di partecipazione: grande entusiamo, fantasia, Részvételi
voglia di condividere idee con gli altri e tanta tanta együttgondolkodási kedv a többiekkel és kíváncsiság!
curiosità!

