
AFF - Artova Film Festival kutsuu sinut ja elokuvasi mukaan!

Artova (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys) järjestää syksyllä 2010 
ensimmäistä kertaa alueellisen elokuvafestivaalin. Festivaali ei arvioi teoksia pelkästään niiden teknisen 
toteutuksen perusteella, vaan pääpaino elokuvien palkitsemisessa on niiden kyvyssä luoda tunnelmaa.

Elokuvia arvioivat alan ammattilaisista koottu tuomaristo. Mikäli opiskelet, asut, työskentelet tai muuten 
toimit alueella, olet tervetullut mukaan festivaaleille. Esiraati valitsee kilpailuun lähetetyistä töistä 

esitettäväksi festivaalielle elokuvat seuraavien sarjojen mukaisesti: 

Sarja 1: Dokumenttisarja
Dokumenttisarjaan voivat osallistua kaikki enintään 20 minuutin teokset, joiden tekijät/tekijät ovat Artovan 
toimialueelta tai jonka tarina läheisesti koskettaa aluetta tai sen historiaa tai tulevaisuutta. 

Sarja 2: Alle kuusi minuuttiset
Alle kuusi minuuttisten sarjaan voivat osallistua kaikki fiktiiviset teokset, joiden kesto on alle kuusi 
minuuttia.Tässä sarjassa kilpailevat rinta rinnan niin animaatiot kuin muutkin fiktiiviset teokset. Sarjaan toivotaan 
erityisesti kokeilevaa elokuvaa ja varsin lyhyitäkin teoksia.  

Sarja 3: Alle 20      minuuttiset fiktiot  
Alle 20 minuuttisten sarjaan voivat osallistua kaikki teokset, joiden kesto on alle 20 minuuttia. 
Sarjaan voivat osallistua myös aihepiiriltään alueen historiaa sivuavat tai alueelle sijoittuvat elokuvat.

Sarja 4: Luuranko
Luuranko-sarjaan voivat osallistua kaikki hulvattomimmat ja laatikonpohjalle jääneet teokset ja kotivideot, jotka 
tekijä/tekijät haluavat tuoda näytille. Tästä sarjasta voittajan valitsee yleisö. Sarjan tarkoitus  on tuoda esille alueen 
toimijoiden nuoruuden töitä ja muita aarteita kaappien perukoilta. Ainut rajoitus teoksille on niiden alle viiden 
minuutin mitta. 

Teosten lähettäminen festivaaleille: 
Teokset toimitetaan esiraadille DVD-muodossa kahtena kappaleena 15.7.2010 mennessä joko postitse alla olevaan 
osoitteseen tai tuomalla henkilökohtaisesti Arabianrannan kirjastoon. Mukaan liitetään lyhyt esittely teoksesta (1-3 
virkettä) vähintään suomeksi ja mielellään myös ruotsiksi sekä englanniksi. Lähetä tekstit ja tiedot myös 
sähköpostilla osoitteeseen kaupunginosayhdistys@gmail.com Kaikkien teosten tulee olla joko alueen oppilaitosten 
opiskelijoiden, alueella asuvien, työskentelevien tai muuten alueella toimivien hengen tuotteita. Kilpailuun mukaan 
päässeille ilmoitetaan 20.8. mennessä. Festivaali infoa päivitetään osoitteessa www. artova.fi toukokuusta 
lähtien!

Liitä mukaan seuraavat tiedot:
Tekijän nimi
Osoite/oppilaitos
S-postiosoite
Puhelin numero
Teoksen tiedot (kesto/nimi/muu työryhmä/sarjan numero)
Esittely (1-3 virkettä)
 
Postitusosoite: Toimitusosoite:
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki  Arabianrannan Kirjasto
-kaupunginosayhdistys Hämeentie 135 A
c/o Janne Kareinen Kuoreen tunnus: Artova Film Festival
Gunnel Nymanin katu 5 D 71
00560 Helsinki

Lisätietoja Artova Film Festivalista:
Festarin tuottaja Aino Toiviainen-Koskinen
puh.050 378 50 81
aino.toiviainen-koskinen@metropolia.fi  
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