Warsaw Jewish Film Festival (WJFF.pl) jest najstarszym i największym
festiwalem filmów żydowskich w Polsce i Europie Wschodniej. Powołany
do życia w 2003 roku, ma 19-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu
zarówno najlepszych międzynarodowych produkcji jak i debiutów
związanych z tematyką żydowską. Pokazujemy filmy poświęcone
żydowskiej kulturze, historii i codziennemu życiu społeczności Żydów z
całego świata.
Naszym celem jest zaznajomienie żydowskiej i nieżydowskiej widowni z
różnymi spojrzeniami na problematykę żydowską, znajdującymi
odzwierciedlenie na ekranie. Od czasu pierwszej edycji w 2003 roku
zaprezentowaliśmy widzom ponad 600 filmów z 30 krajów!
Warsaw Jewish Film Festival (WJFF.pl) poświęca się promowaniu
twórców, którym bliska jest tematyka żydowska. W ramach festiwalu
organizowany jest konkurs międzynarodowy, w którym przyznajemy
nagrody KAMERY DAWIDA. Nasz zespół wybrał i nagrodził dziesiątki
filmów, które zdobywały później OSCARY i wyróżnienia na największych
światowych festiwalach!
Jesteśmy organizacją non-profitową, krzewiącą świadomość i dumę z
różnorodność narodu żydowskiego. Opłaty zgłoszeniowe pomagają nam
promować wyselekcjonowane filmy i ich twórców.
Regulamin konkursu i nagrody
1. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia filmów o żydowskiej tematyce
lub z żydowskimi postaciami. Filmy powinny zostać zrealizowane w 2020
i 2021 r. Filmy o tematyce żydowskiej mogą zawierać wątki związane z
kulturą, Holokaustem, historią, duchowością, biografiami i współczesnym
życiem Żydów z całego świata: Izraela, Europy, Wlk. Brytanii, Kanady,
USA, Rosji, Australii, Azji i Ameryki Południowej.
2. Kategorie filmów konkursowych: fabuła pełnometrażowa, dokument
pełnometrażowy, animacja pełnometrażowa, fabuła krótkometrażowa,
dokument krótkometrażowy, animacja krótkometrażowa. Na Warsaw
Jewish Film Festival (WJFF.pl) nie będą przyjmowane zgłoszenia
filmów, które zostały już zaprezentowane na innych festiwalach filmów
żydowskich w Warszawie.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2021 r.
4. Oficjalny program zostanie ogłoszony 10 października 2021 r. na
stronie festiwalu www.wjff.pl/en. (Data ogłoszenia programu może
zostać zmieniona i przedłużona do 20 października).
4. NAGRODY KAMERY DAWIDA zostaną wręczone podczas ceremonii
w ostatnim dniu pokazów festiwalowych. Werdykt jury będzie ogłoszony
na stronie festiwalu po ceremonii wręczenia nagród.
5. WJFF.pl przyznaje KAMERY DAWIDA w następujących kategoriach:
Najlepszy film festiwalu - Grand Prix
Najlepsza Pełnometrażowa Fabuła / Fabuła Animowana
Najlepszy Pełnometrażowy Dokument
Najlepsza Krótkometrażowa Fabuła / Fabuła Animowana
Najlepszy Krótkometrażowy Dokument
oraz dla pełnometrażowych filmów fabularnych:
Najlepszy Reżyser
Najlepszy Scenarzysta
Najlepsza Aktorka
Najlepszy Aktor
Najlepszy Operator
Najlepsza Muzyka
Najlepszy Dźwięk
Zasady zgłaszania filmów
1. FIlmy należy zgłaszać w odpowiadających im kategoriach:
- Filmy o długości do 40 minut:
fabuła krótkometrażowa / dokument krótkometrażowy / animowany film
krótkometrażowy
- Filmy o długości powyżej 40 minut:

fabuła pełnometrażowa / dokument pełnometrażowy / animowany film
pełnometrażowy
2. Filmy muszą być wyprodukowane w 2020 i 2021 roku.
3. Filmy, które zostały zaprezentowane na innych odbywających się w
Warszawie festiwalach filmów żydowskich, nie będą kwalifikowane.
4. Propozycje filmów emitowanych w telewizji na terenie Polski
(naziemnej, kablowej czy satelitarnej) nie będą kwalifikowane do
konkursu głównego, ale mogą zostać włączone do programu w ramach
pokazów specjalnych.
5. Filmy muszą zostać zgłoszone w formie kopii promocyjnej na jedną z
platform internetowych festiwalu (tu: Filmfreeway.com).
6. W przypadku dialogów w językach innych niż angielski, film należy
dostarczyć wraz z napisami w j. angielskim.
7. Zgłaszający zgadza się na warunki uczestnictwa w konkursie i kryteria
doboru filmów na Warsaw Jewish Film Festival (WJFF.pl).
8. Opłaty zgłoszeniowe pomagają naszej fundacji w organizacji pokazów
wyselekcjonowanych filmów.
9. Po przetworzeniu płatności nie jesteśmy w stanie zaoferować zwrotu.
UWAGA: Jeśli nie mają Państwo możliwości dostarczenia internetowej
kopii promocyjnej, dopuszczamy możliwość przesłania DVD w formacie
PAL. Nośnik DVD zostanie zaakceptowany wyłącznie wówczas, gdy
dany tytuł został również zarejestrowany na jednej z naszych platform
internetowych.
Nasz adres kontaktowy:
FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.pl
The Camera of David Foundation WJFF.pl
ul. NOWOGRODZKA 31
00-511 WARSZAWA

Dziękujemy za zgłoszenie na 19. WARSAW JEWISH FILM FESTIVAL
2021!
POWODZENIA!

