Festivāls 2ANNAS noslēdz filmu pieņemšanu konkursam
Publicēts: 08.10.2019.

Līdz ceturtdienai, 10. oktobrim, gan pieredzējušiem kino veidotājiem, gan jauniem režisoriem vēl ir iespēja pieteikt savus darbus
24. Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS trīs īsfilmu konkursa programmām (līdz 30 min): Baltijas īsfilmu konkursam,
starptautiskajam īsfilmu konkursam, starptautiskajam bērnu un pusaudžu īsfilmu konkursam, un arī pasaules festivālu kontekstā
neparastajam vidēja garuma filmu konkursam (30-60min).

Līdz šim 2ANNAS konkursam jau ir pieteiktas aptuveni 2300 filmas no pieciem kontinentiem, tostarp aptuveni 100 filmas no
Baltijas valstīm.
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, filmu studijas un augstskolas, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē vietnē

filmfreeway. Baltijas valstu filmu veidotājiem filmu iesniegšana ir bez maksas. Sīkāku informāciju par filmu iesniegšanu lasīt
festivāla mājaslapā ŠEIT.

24. Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS notiks no 2020. gada 10. līdz 16. februārim. 2ANNAS ir vadošais īsfilmu festivāls
Latvijā un viens no svarīgākajiem šāda veida notikumiem Baltijā. Īpaši atlasītā konkursa programmā skatītāji varēs iepazīties ar
aktuālāko pasaules un Baltijas valstu kino. Festivāla žūrijā darbosies vadoši kinoindustrijas profesionāļi.
Pērn festivāla Grand Prix un zelta Annas statueti ieguva beļģu animatoru Marka Džeimsa Roela (Marc James Roels) un Emmas de
Svafas (Emma De Swaef) veidotā filma Šī burvīgā kūka! / Ce Magnifique Gâteau!, savukārt par labāko Baltijas īsfilmu konkursā
starptautiskā žūrija atzina jaunās režisores Ances Kazakas veidoto animācijas filmu Nervi uz nerviem.
2020. gadā festivāla 2ANNAS īpašās fokusa programmas tēma būs KOSMOSS un tiks izrādītas filmas, kas dažādos veidos apskata
ārpus planētas zemes eksistējošas parādības, tāpat tiks aktualizēti jautājumi gan par citplanētiešu eksistenci, ceļošanu laikā,
melnajiem caurumiem, gan to, kā mikrokosmosā notiekošās parādības atspoguļo makrokosmosu. 2ANNAS piedāvās skatītājiem
īsfilmas, kuras šos jautājumus apspēlē inovatīvos, bet joprojām viegli uztveramos un oriģinālos īsfilmu stāstos.
Īsfilmu festivāls 2ANNAS ir pasaulē vadošās īsfilmu organizācijas Short Film Conference biedrs un tādējādi iekļaujas pasaulē labāko
īsfilmu festivālu apritē. 2ANNAS regulāri veido īsfilmu programmas ārvalstu festivāliem, piemēram, septembrī piedāvāja Latvijas
filmu programmu Manifesto kinofestivālā Amsterdamā. Dalība organizācijā nozīmē ne tikai iespēju piesaistīt prominentāku
režisoru darbus, bet arī Latvijas festivāla laureātu vārdu izskanēšanu tālāk pasaulē.Īsfilmu festivāla 2ANNAS atbalstītāji ir Latvijas
Kultūrkapitāla fonds, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Nacionālais kino centrs, savukārt informatīvais
partneris ir sabiedrisko attiecību aģentūra Prospero .
###
Informācija par filmu pieteikšanu un festivāla norisi:
Agnese Krastkalne, agnese@2annas.lv, mob. 27502343.
Pērnā gada uzvarētājas filmas “Šī burvīgā kūka!” treileris ŠEIT.
Papildus informācija medijiem:
Mudrīte Grundule, sabiedrisko attiecību aģentūras Prospero direktore, mudra@prospero.lv , mob. 26523052

https://www.nkc.gov.lv/lv/jaunums/festivals-2annas-nosledz-filmu-pienemsanu-konkursam

