
Οδηγίες Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους με τίτλο «Γυρίζουμε Σπίτι»  

Το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλεί τους νεαρούς σινεφιλ (6 -13 

ετών) όσο Μένουν Σπίτι, να αφήσουν την φαντασία τους να μεγαλουργήσει, να 

δημιουργήσουν τη δική τους κινηματογραφική αφήγηση και να λάβουν μέρος στο 

μοναδικό Κινηματογραφικό Διαγωνισμό «Γυρίζουμε Σπίτι! 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ: 

1. Για την παραγωγή σας θα χρειαστεί να: 

- Δημιουργήσετε το σενάριο: Αντλήστε έμπνευση από οτιδήποτε υπάρχει 

γύρω σας. Εντοπίστε σε αντικείμενα, έπιπλα, ρούχα, παιχνίδια, κατοικίδια 

κ.α. τις στιγμές που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητας σας στις μέρες του 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και φτιάξτε την ιστορία σας! Σκεφτείτε τη συνθήκη που 

λένε και οι σοφοί σεναριογράφοι: Ποιός, πού, πότε, πώς και γιατί; Πώς 

ξεκινάει η ιστορία; Ποιός είναι ο τίτλος της; Ποιές είναι οι εκπλήξεις και 

ποιές οι ανατροπές που κάνουν την υπόθεση να κορυφωθεί; Και τελικά, πώς 

ολοκληρώνεται;  

- Ανακαλύψετε τον εξοπλισμό σας: Επιλέξτε ανάμεσα σε κινητό, tablet, 

laptop, φωτογραφική μηχανή, ό τι σας βολεύει! 

- Κάνετε ρεπεράζ: Εξερευνήσετε σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε γωνία του 

σπιτιού, του μπαλκονιού, του κήπου, της βεράντας σας και καταλήξτε στους 

σκηνικούς χώρους που θεωρείτε ότι είναι οι καλύτεροι για τα γυρίσματα των 

πλάνων σας!  

- Φτιάξετε το πλάνο σας: Ανοίξτε το φακό και διαλέξτε την απόσταση που 

προτιμάτε. Θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη σας ολόκληρο το αντικείμενο 

(γενικό πλάνο), μισό (μεσαίο) ή μια λεπτομέρεια (κοντινό πλάνο); 

- Αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε στη σελίδα του ΦΚΘ, 

http://euforia.tiff.gr/manuals/?lang=el 

- Κινητοποιήσετε ενέργεια, πάθος και ευρηματικότητα και να τα προσφέρετε 

στην κινηματογραφική δημιουργία!3,2,1 Πάμε! 

 

2. Για τη συμμετοχή σας θα χρειαστεί να: 

- Είστε 6 – 13 ετών. 

- Κινηματογραφήσετε μόνο αντικείμενα, ρούχα, έπιπλα, ό τι υπάρχει γύρω 

σας και όχι πρόσωπα. Συμμετοχές που περιέχουν πρόσωπα δεν θα γίνονται 

δεκτές εκτός και αν είναι η μουσούδα του αγαπημένου σας κατοικίδιου.  

- Συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 20 Απριλίου. 

- Μην ξεπερνά η ταινία σας τα 3 λεπτά.  

- Χρησιμοποιήσετε την ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που 

χρησιμοποιήσετε διαλόγους. 

- Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που θα λάβετε από μας στις 21 

Απριλίου,  σχετικά με τον τρόπο αποστολής της ταινίας. 

-  Στείλετε την ταινία σας μέχρι τις 25 Απρίλιου.  
 

http://euforia.tiff.gr/manuals/?lang=el

