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Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri arasında yer alan, gösterime gİren filmlerİn tamamına telif
ödeyen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali, dokuzuncu kez başvurulannızı bekliyor.

Bu yıl Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun l00. yılı onuruna film festivaline "Uşak Kısa
Film Yarışması" adıyla bir yarışma eklenmiştir. Uşak Valiliği, İl rtlttir ve Turizm Müdürlüğüınüzün
organizasyon desteğiyle yapılacak olan bu yarışmanın amacı doğrudan Uşak'la ilgili yapıtlara açık
yarışmalar düzenleyerek Uşak kentinin sahip olduğu zenginliklerinin sinema sektörü tarafınca farkına

varılması ve gerek kısa metraj gerek uzun metrajda Uşak'ın tercih edilebilir bir doğal stüdyo işlevi
görmesini sağlamaktır. Bu özel yarışmada Uşak ile ilgili bir içeriğe sahip olan ya da çekiınleri Uşak'ta
gerçekleşmiş, kurmaca ve belgesel filmler yarışacaktır. En az l0 filmin ön elemeyi geçip izleyici ile

buluşacağı yarışmada finalistler birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra mansiyon ve jüri
özel ödülü kazanmak için yarışacaklardır.

"Uşak Kısa Film Yarışması" için son başvuru tarihi: 25 Kasım2022
Festival tarihi: 20-28 Ara|ık2022
Online başvuru i çin https : //f]lmfieeway. con-ı/U sak WingedS eahorse

Bu bağlamda Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları ile Üniversiteler, Milli Eğitim
Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından, ekteki afiş ve
açıklamaların paylaşılması sağlanarak vatandaşlarımıza duyurunun yapılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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DUYURU METNİ
Farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri

arasında yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif ödeyen Uluslararası Uşak Kısa
Film Festivali, dokuzuncu kez başvurularınızı bekliyor!

Bu yıl Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı onuruna tjlm festivaline

"Uşak Kısa Film Yarışması" adıyla bir yarışma eklenmiştir. İ1 Kültür ve Turizm

Müdürlüğümüzün organizasyon desteğiyle yapılacak olan bu yarışmanın amacı doğrudan

Uşak'la ilgili yapıtlara açık yarışmalar düzenleyerek Uşak kentinin sahip olduğu

zenginliklerinin sinema sektörü tarafinca farkına varılması ve gerek kısa metraj gerek uzun

metrajda Uşak'ın tercih edilebilir bir doğal stüdyo işlevi görmesini sağlamaktır. Bu özel

yarışmada Uşak ile ilgili bir içeriğe sahip olan ya da çekimleri Uşak'ta gerçekleşmiş, kurmaca

ve belgesel filmler yarışacaktır. En az I0 filmin ön elemeyi geçip izleyici ile buluşacağı

yarışmada finalistler birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra mansiyon ve jüri

özel ödülü kazanmak için yarışacaklardır.

Ulusal Kısa Film Festivali son başvuru tarihi: I Eylnl2022
"Uşak Kısa Film Yarrşmasr" için son başvuru tarihi: 25 Kasım2022
Festival tarihi: 20-28 Aralık2022
Online başvuru için https://fi lınfreeway.conr/ljsakWiırgedSeahorse
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