entzaubert  kuir  d.i.y. – kendin yap* film festivali 
3-6 temmuz 2014  ---  başvuru formu 2014
*son başvuru tarihi mart 15 2014*

film hakkında bilgi
*film adı

* yönetmen(ler)

*bitirme yılı

* ülke(ler)

*belgesel dili 

*altyazı dili

*süre (dakika/saniye)

format - çözünürlük

konu(lar)

tür


* anahtar kelimeler

sinopsis ( 20 ila 100 kelime arası)






iletişim bilgileri
isim

telefon



*e-posta

adres



website/blog/vimeo/fb vb.


 *filmin festivale kabul edilmesi halinde aşağıdaki bilgilerin festival kitapçığındaki iletişim bölümünde yer almasını onaylıyorum: 

websitesi
EVET / HAYIR
isim
EVET / HAYIR
e-posta	
EVET / HAYIR
	 
* izleyicinin filmi izlemeden önce bilmesini istediğiniz (festival kitapçığı ve/ya da moderasyon yoluyla) 
 birşeyler var mı? 
örnek: ‘bu film benim ilk filmim.’’ ya da ‘bu film bir atölye kapsamında yapılmıştır’ ya da ‘bu filmde xxx gibi hassas konuları içerir.’ 







SAYFA 2
başvuru için açıklamalar

**önemli, lütfen dikkatli okuyun**
!!bu form olmadan başvurular kabul edilmez!!

* online başvurular için:
1. bu formu bilgisayar ortamında olabildiğince detaylı doldurun.  fill out this form on a computer with as much information as you can
2. formu kendi isminizi ya da filminizin ismini vererek kaydedin, filmden bir kare ile entzaubert2014entries@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderin. save the form with your name or title of the film and send it by email along with a still image to 
3. önizleme için 3 temmuzdan önce süresi dolmayan bir link 
*önizleme için link 

şifre (gerekli ise)

4. filmin kabul edilmesi halinde 15 hazirandan önce filmi gösterim kopyası için indirebilmemiz için bir link ya da dvd kopyası gerekecek.   

*posta yoluyla başvurular için:
1. bu formu bilgisayar ortamında olabildiğince detaylı doldurun.  
2. formu kendi isminizi ya da filminizin ismini vererek kaydedin, filmden bir kare ile entzaubert2014entries@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderin.
SİZDEN POSTA GELECEĞİNİ BİLMEMİZ İÇİN ÖNCE FORMUNUZUN E-POSTA YOLUYLA BİZE ULAŞMASI GEREKİYOR
3. ayrıca formu yazdırarak yollayacağınız DVD ya da CD ile birlikte aşağıdaki adrese yollayın: additionally, print out the form and include it with the DVD / CD and send it to:
entzaubert team
c/o A. Högner
Innstr. 29
12043 Berlin (Germany)

AMAN DİKKAT! PLEASE NOTE!
**elinizdeki tek kopyayı ya da ana kaseti yollamayın! 
** paketin üzerindeki çıkış tarihi son başvuru tarihinden önce olmalı!
** eğer avrupa dışından başvuru yapıyorsanız, gümrük formuna şunu yazın:
 “For cultural festival purposes only, no commercial value.”
**deniz aşırı gönderimlerin ulaşması 6 haftayı bulabilir!
**berlindekiler için, lüfen schwarzerkanal’a başvuru BIRAKMAYIN. kaybolabilirler!
** bitmemiş işlerle de başvurabilirsiniz, eüer uzatmaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. 

**BÜTÜN BAŞVURULAR İÇİN ** doldurulmuş formunuzun bize ulaşması için son tarihi 15 mart.



SAYFA 3 PAGE 3

Diğer bilgiler OTHER INFORMATION
entzaubert’ten nasıl haberiniz oldu?



entzaubert’a başvurmaktaki 
motivasyonunuz nedir? 




Aksi istenmediğinde bütün başvurular entzaubert arşivine eklenecektir. 
Lütfen arşivle ilgili soruları cevaplayın*…
Filminizin başka entzaubert gösterimlerinde ( mini entzaubert topluluğu gösterimleri, entzaubert’in ev sahipliği yaptığı film akşamları vb) gösterilmek üzere entzaubert arşivine konmasını ister misiniz?
EVET / HAYIR
Filminizden bazı parçaların entzaubert blogunda yer almasını onaylıyor musunuz? 
EVET / HAYIR
Eğer başka festival programcıları, kendi festival programları için filminizi değerlendirmek istiyorsa, filminizin bir kopyasını alabilirler mi?
EVET / HAYIR
Filminizin özel ya da bireysel gösterim için kişi ya da kişiler tarafından kopyalanmasını onaylıyor musunuz? 
EVET / HAYIR

* arşivle ilgili verdiğiniz cevaplar filminizin festivale katılımını etkilemeyecektir. 

