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دوامۆڵهت 
ممه2013/07/31
چوارشه 

ئهمساڵیشپێشبڕکێوخهاڵتکردنیکورتهفیلم 
ههشتهمینفێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهن
بهشێکدهبێتله 


پێشبڕکێ،واژهومهرجهکان
ئهمپێشبڕکێیه،لهالیهنفێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنهوه،بۆبهبیرداهێنانهوهییادیدهرهێنهریگهورهیکوردیهڵمازگۆننهی،سازدراوه.
-1

دهرگایپێشبڕکێیساڵی0213ئاوهاڵیهبۆئهوکورتهفیلمانهیلهنێوان0213-0211دابهرههمهێنراون.ههرکورتهفیلمێکلهفێستیڤاڵهکانیپێشووتری
فیلمیکوردیدالهلهندهنپێشاندرابێت،مافیبهشداربوونیئهمفێستیڤاڵهینییه.
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پێشبڕکێیهکهکراوهیهبۆههمووفیلمسازان،چکوردوچئهوانهیشکهکوردنینو،بهاڵمکارهکانیانسهبارهتبهکوردوپرسوکێشهکوردییهکانن.
بابهتهکانیپێشبڕکێیهکهلهنێوکۆمیتهیسازدانیفێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنداوئهوکارمهندانهداکهبۆئهم مهبهستهکاریانپێڕاسپێردراوه،ده
مێنێتهوه.
ئهوفیلمانهیکه خوازیاریبهشداریکردننله پێشبڕکێیهکهدا،بهناونیشانوههرزانیارییهکیدیکهیشکه له پاشهکییهکهیداههیه،نابێتله  32دهقیقه
درێژتربن.
کۆپییفیلمه بهشداربووهکانتهنیالهمشێوازانهداپهسهنددهکرێن35:م.م/ 35mm.بێتا.ئێس.پی/ BETA SP.مینیدی.ڤی/ Mini DV.دی.ڤی.کام.
/DV CAMدی.ڤی.دیDVD.بهداخهوهینکه (تهنیابۆمهبهستیههڵبژاردننهبێت)ناتوانینبههۆیخراپییچۆنێتییهوههیچفیلمێکیڤی.ئێچ.ئێس.
ههمووشریت(/Tapeدی.ڤی.دی).ییهکانDVDدهبێتبهڕێکوپێکیناویدهرهێنهر،ناویبهرههمهکهوکاتیئیشکردنهکهی
VHSپهسهندبکهین .
بهتهواویوڕێکوپێکی،ههروههاشێوازهکهیلهسهرنووسرابێت.
فیلمهکاندهبێتوهرگێڕدراوهیئینگلیزییانلهسهربێت.
ممه0213/27/31گهیشتبێتنهدهستکۆمیتهیڕێکخستنیفێستیڤاڵ.
ههمووفیلمهکاندهبێتبهرلهسهعات5یئێوارهیڕۆژیچوارشه 
ههرکهسولهدووکورتهفیلمزیاترناتوانێتبۆلێکۆڵینهوهوبڕیاردانپێشکهشبهفێستیڤاڵبکات.
ههمووئهوفیلمانهیبۆئهمپێشبڕکێیهدهنێردرێن،پێشئهوهیبتواننبهشداریلهپێشبڕکێیهکهدابکهن،لهالیهنکۆمیتهیههڵبژاردنهوه،کهکۆمیتهیهکه
()LKFFپێکیهێناوه ،دهبینرێنو لێیانههڵدهبژێردرێت.ههمووفیلمه ههڵبژێردراوهکانیش لهپێشبڕکێیهکهدابهشداردهبن.ئهمساڵ تهنیا  02کورته
فیلمههڵدهبژێردرێتبۆبهشدارییپێشبرکێکه.
ئهوفیلمانهیکهبهشدارییانلهپێشبڕکێیترداکردووه،دهتواننلهپێشبڕکێی(یهڵمازگۆننهی)یشدابۆکورتهفیلم،کهلهالیهنفێستیڤاڵیفیلمیکوردییه
وهلهلهندهنسازدهکرێت،بکهن.
سێ خهاڵت (خهاڵتی یهکهم ،دووهم و سێیهم) دهبهخشرێن .بههای خهاڵتهکانیش لهالیهن کۆمیتهی بهڕێوهبردنی فێستیڤاڵهوه ،بهپێی ئهو بودجهیه که 
فێستیڤاڵدهیبێت،دیاریدهکرێت.
دهستهێنانی خهرجیی پێشبڕکێیهکه به
دهبینێت که کورتهفیلمیبهشداربووانبۆپێشاندانوبه 
فێستیڤاڵیفیلمیکوردیله لهندهن مافیئهوه بهخۆیڕهوا 
کاربهێنێت.
بهشداریکردنڕهدبکاتهوه.
فێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنمافبهخۆیڕهوادهبینێتکهبهههرهۆیهکوبهپێیبۆچوونولێکدانهوهیخۆیمافی 
بڕیاریبڕیاردهرانوفێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهندوابڕیاره.هیچگفتوگۆونامهئاڵوگۆڕکردنێکسهبارهتبهههربڕیارێککهپێشترڕێککهوتنیله
سهربووه،ڕێیپێنادرێت.
ههر بهشدارێک دهبێت به تهنیا بهرههمی تازهو بێوێنهی خۆی بۆ لێکۆڵینهوهو بڕیاردان پێشکهش بکات و ئهوهیش قهبووڵ بکات و بسهلمێنێت که به
وهستن،لهبهرانبهرکهسیانالیهنی
شداریکردنیبهرههمهکهیله فێستیڤاڵداپهیمانیمافیپاراستنوگشتمافهکانیتر،که به بهرههمهکهیهوه پێ 
سێیهمدا،ناشکێنێت.
گشت خهرجییهکی ناردن و گهیاندن دهکهوێتهسهر بهشداریکهر .فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له لهندهن پارهی ناردنی هیچ بهرههمێک ناداتهوه که بۆ
پێشبڕکێیهکهنێردرابێت.
ئهوکۆپییانهیپێشکهشدهکرێنناگهڕێنرێنهوه بۆخاوهنهکانیان.کۆپییههمووبهرههمهنێردراوهکانله ئهرشیڤیفێستیڤاڵیفیلمیکوردیدالهلهندهن هه
ڵدهگیرێن.
ئامادهبوونیبهشداریکهرلهفێستیڤاڵیفیلمیکوردیدالهلهندهنلهسهرحسابیبهشداریکهرخۆیهتیوفێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنتهنیاهێندهیله
تواناداههیهکهڕێبۆمیوانانیخۆشبکاتبهشداریبهرنامهیفێستیڤاڵبکهنوهیچیترنا.
فێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنهیچبهرپرسێتییهکسهبارهتونبوون،خراپبوونونهگهیشتنیکورتهفیلمهکانلهکاتیخۆیدالهئهستۆیخۆیناگرێت.
فێستیڤاڵیفیلمیکوردیلهلهندهنبهمافیخۆیدهزانێتکهبۆسوودیبهشداریکهرههلیباڵوکردنهوهوهبڕهخسێنێتوبهدوایاندابگهڕێت.بهشداریکهر
کهیلهڕێیباڵوکردنهوهوهسوودبهپێشبڕکێیهکه
مه 
رهه 
به 
بهوهیکهلهپێشبڕکێیهکهدابهشداردهبێت،قهبووڵیئهوهدهکاتکههاوکاربێتلهوهدا 
یهنێت.
بگه 
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کورتهفیلملهسهرخهرجییبهشداریکهرخۆیبهرههمهێنراوهوفێستیڤاڵیفیلمیکوردیله لهندهنهیچبهرپرسێتییهکینییه لهبژاردنیههرزیانێککه
تووشیفیلمیبهشداریکهربووهلهکاتیبهرههمهێناندا.
زمانیکورتهفیلمهکاننابێتقورسبن،دیمهنهکاننابێتزۆرسێکسیبنونابێتپهرێشانیوڕووداویزۆرناخۆشیشبگێڕنهوه.ئهوفیلمهکورتانهی
که نێوهڕۆکیاندهبنبههۆیناوپیسکردنوبوختانههڵبهستن،یانبابهتیسووکوبێشهرمانهیانتێدایه،یانبه ئاشکرابانگهشهیزهبروزهنگده
یهنگریناڕهوایڕهگهزپهرستی،یانالیهنگریدیتنیناههقیئایینیوئێتنیکین،لهپێشبڕکێیهکهداوهرناگیرێن.
کهن،یانال 
یهکبۆکورتهفیلمهکهی،یانباربوویهککه ههربۆتۆمارکردنوپێشکهشکردنێکومافی
بهشداریکهریپێشبڕکێیهکه دهبێتئهوه بسهلمێنێتکه باربوو 
چاپ و باڵوکردنهوهی بابهته بهکارهێنراوهکانی که لهنێوهخنی فیلمهکهیدان (تهنانهت مۆسیقایهکیش که بهکاری هێناوه) به ئهنجامگهیهنهری
کهداپێڕهوکراون.
رامهکانیپێشبڕكێیهکهوئهوواژهومهرجانهنکهلهپێشبڕکێیه 
مه 

یهکی ڕۆشنبیرییبه
سه 
ره 
ئهستۆی خۆیسهبارهتبهخراپبهکارهێنانێکیههرمافوکه 
فێستیڤاڵیفیلمیکوردیله لهندهنهیچبهرپرسێتییهکناگرێته  
کارهێنراولهکورتهفیلمهکاندا.

 -05فێستیڤاڵیفیلمی کوردیلەلەندەنبەمافیخۆیدەزانێتکە  بەمەبەستیفێرکاریلەدەستگاکانیپەروەردەییدالەبەریتانیافیلمهکان نیشانبدات
بێهیچبەدەستهێنانێکیداراییوبەئامانجیخستنەڕوویفیلمیکوردیوناساندنیفیلمسازیکورد.
 -06قهبووڵکردنیئهمواژهومهرجانه دهبێتبهمهرجبۆبهشداریکردنووهرگیرانله پێشبڕکێیهکهداله الیهنفێستیڤاڵیفیلمیکوردی لهندهن،ئهمهیشبه
گوێرهیقهبووڵکردنیواژهومهرجهکانیپێشبڕکێیهلهالیهنفێستیڤاڵخۆیهوه.


پێشبڕکێییهڵمازگوننهیبۆکورتهفیلم
داخوازینامهیپێشکهشکردن
ناوونیشانیداواکار:
دهرهێنهر:
ناوونیشان:
شار:
هێمایبهریدی:
واڵت:
ژمارهیتهلهفۆن:
مۆبایل:
ئیمهیڵ:
ماڵپهڕه:
شوناسیفیلم
ناو:
مهودا:کات:
ڕۆژیتهواوبوون:

خولهک:

چرکه:

فۆرمهیتیفیلمهکه:
زمانیڕهسهنیفیلمهکه:

تکایهئهمانهشلهگهڵفیلمهکهدابنێره:
ــکورتهیناوهڕۆکیفیلمهکه
ــمێژوویپێشاندانیفیلمهکه(ئهگهرپێشترپێشاندرابێت)
ــژیننامهوکارنامهیفیلمساز()CV
بهالنیکهمهوهدیمهنیفیلمهکهلهسهرسی.دیCD.یاندی.ڤی.دی(DVD.بهشێوازیجهی.پی.ئی.جیJPEG.یانتی.ئای.ئێف.ئێف)TIFF

مهرجهکانیبهشداریکردنمخوێندۆتهوهوتێیانگهیشتووم

ئیمزا:
ڕۆژ:

ناونیشانیپێشکهشکردن

وهبنێردرێن:
یالیخواره 


وناوونیشانانه

بێتبۆئه
تایی 
ده
ره 
کانینیشاندانیسه 


مووکۆپییه

هه
ندهن
له 
له 

ناوونیشان:
)London Kurdish Film Festival (LKFF
1 Thorpe Close
London W10 5XL
United Kingdom

بۆزانیارییزیاتر،تكایهپێۆهندیبكهنبه:


عهتاموفتی 
تهلهفۆن 00447956492252:
ئیمهیڵlkff@lkff.co.uk:
lkff2001@gmail.com
دئاکوسیوکهریمگوکتورک 

مه 
مه

لهفۆن0044 7506702697:
ته 

لهفۆن22447545758515:
ته 

ئیمهیڵ:
 

lkff@lkff.co.uk

lkff2001@gmail.com



لهباشووریکوردستان :

ههولێروسلێمانی :
له 

غهریب
مه 
زاناحه 

ههولێروسلێمانی
ناونیشان :
لهفۆن229647523402665:
ته 

ئیمهیڵjpg13@yahoo.com:



کهرکووک :
له 
ئازادکهرکوکی
کهرکووک
ناونیشان :
تهلهفۆن005871107790900:
ئیمهیڵa.kerkuky@yahoo.com:

لهدهۆک :
محهمهدعهلیئهتروشی
ناونیشان:دهۆک
ئیمهیڵmamobari@yahoo.com:
تهلهفۆن00964 750 450 8338:

لهڕۆژههاڵتیكوردستان :
سهتارچهمهنیگوڵ
ناونیشان:سنه
تهلهفۆن0098 (0) 918 870 9237:
ئیمهیڵsatar.chamani.gol@gmail.com:

ڤیداساڵحی
ناونیشان:سنه
تهلهفۆن0098 (0) 918 877 4755:
ئیمهیڵsatar_ch@yahoo.com:


لهباکووریكوردستان :
ئیبرایمیهلدیریم

دیاربهکر

ناونیشان:
Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği
Ibrahim Yildirim
Huzurevleri Diclekent Bulvarı 54. Sokak No: 12 Kayapınar/Diyarbakır.
لهفۆن0412 238 16 91:
ته 

مۆبایل0507 613 21 87 :
ئیمهیڵsineakademi@gmail.com:
 

ستهنبوڵ
ئه 
له 

ستهنبول
ئه 
ناونیشان :
Yapım 13
Elmadağ Cad.
Harbiye Çayırı sokak No: 3 kat 2 Şişli/İstanbul
لهفۆن0212 232 6663:
ته 



لهرۆژئاوایکوردستان :
حمهدئیسماعیل
ئه 

ناونیشان:قامیشلی
ئیمهیڵa.smail1961@gmail.com:
 


لهنیوزلهنداوئوستورالیا :
سامانالوه
ناونیشان:ئۆكالند
ئیمهیڵ saman.lawa@gmail.com :
تهلهفۆن0064212514453:
کۆمهکیدارایی :

ههموو ڕاگهیاندن و
کهن له  
کۆمهکی دارایی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ده 
یرهکوردی که  
ههر دهستگا و الیهنێکی کوردی و غه 
بارهت به  
ناو و ئارم و زانیاری سه 
اندهدرێن.

سهرشاشهپێش
شداله 

یفێستیڤاڵه 
که

هه 
فته
وله 
وه 
کرێنه 
کداباڵوده 

بۆنه 
یه


تبه
باره 
توانێتسه 


بکات،ده
کۆمهکیدارایی 
بهشداریی  
ڕێزێکخوازیاره 


نوبه

ستگاوالیه
هه 
رده
که 
که 
کانیچۆنێتییکۆمه 

کیداراییومه 
رجه

تبه  
کۆمه
باره 
سه 

یوهندیبکات:
کیداراییپه 


کانیکۆمه
مه 
رجه


دسهالم 
مه 
ومحه 

شهونمعادل

لهفۆن0044 789 996 8993 :
ته 

77775757574400
ئیمهیڵlkff@lkff.co.uk :
 
lkff2001@gmail.com

ومێڵتهمئای 

رههنگیڵدز
فه 

لهفۆن00775742227777 :
ته 

00775270740504
ئیمهیڵlkff@lkff.co.uk :
 
lkff2001@gmail.com

