Tilmeld din film til OFF13 – Danmarks kortfilmfestival
OFF - Odense Internationale Film Festival – har nu åbnet for tilmelding af film. Festivalen løber af stablen
fra 26. til 31. august og vil igen i år blive et sansebombardement af film, fest og fordybelse.
Hovedpræmiere på 100.000 kroner
OFF er Danmarks kortfilmfestival og modtager med kyshånd alle tænkelige film på max 30 minutter. Der
vil blive sammensat 15 konkurrenceprogrammer, som dyster om OFF’s mange prestigefyldte priser.
Tidligere var hovedpræmieren på 25.000 kroner, men i år bliver vinderen belønnet med hele 100.000
kroner. Desuden præsenterer festivalen en lang række fokusprogrammer, Open Air visninger, workshops
og seminarer for både børn og voksne.
Fra OFF til Oscar
Kortfilmfestivalen i Odense kan som den eneste danske festival, sende 2 vinderfilm til The Academy
Awards Short Film kategorien. Udnævnelsen opfattes som en blåstempling af festivalen og en kæmpe
mulighed for filmskaberne, hvis film rykker tættere på den eftertragtede Oscar-statuette.
Festivalleder Birgitte Weinberger siger:
”Vi glæder os meget til at modtage årets høst af kortfilm og se, hvad der rører sig i den store verden. Det
er overvældende og meget inspirerende at opleve den blomstrende kreativitet og store lyst til at udtrykke
sig i det korte format. Sidste år modtog vi 1600 film, og i forlængelse af udnævnelsen som Oscarkvalificerende festival, kunne jeg godt forestille mig at antallet at tilmeldinger bliver endnu højere i år.”
De mange film giver udvælgelsesjuryen et solidt grundlag for at vælge de allerbedste kortfilm til
festivalens fire konkurrenceprogrammer og samtidigt sikre den høje kvalitet i festivalprogrammet, som
Odense Internationale Film Festival er kendt for.
Sidste frist for tilmelding 1. april 2013.
Tilmelding sker på den internationale platform Reelport via www.filmfestival.dk , og det er nemt at
tilmelde en film! Alle korrekt tilmeldte film vil få besked om udfaldet af udvælgelsen i slutningen af juni
måned.

Yderligere info:
www.filmfestival.dk
Festivalleder Birgitte Weinberger: birgitte@filmfestival.dk/65512821

