CALL for the Edinburgh Iranian Festival Short Films:
The 2019 Iranian Film Season –28th Feb to 7th of March 2019
2019 فراخوان ثبت نام فیلم کوتاه برای نمایش در بخش فیلم جشنواره ایرانی ادینبورگ
Edinburgh Iranian Festival is organising a
screening of short films as part of the 2019 film
season to celebrate our 10 year anniversary.

جشنواره ایرانی ادینبورگ در نظر دارد همزمان با دهمین سالگرد
 به نمایش فیلم، در بخش فیلم،2019 برگزاری جشنواره در سال
کوتاه بپردازد

We are opening this opportunity to all Iranian
filmmakers around the world and to live-action
films that have been produced after 2016,
inclusive. Short films can of any genre, budget
and technique and the maximum duration
must be 20 minutes, including credits.

که، فیلمسازان ایرانی از تمام دنیا می توانند فیلم های کوتاه خود را
. در این جشنواره شرکت دهند، به بعد ساخته شده2016 از سال
 بودجه ویا تکنیک تهیه و، فیلم های کوتاه می تواند با هر موضوع
تولید شده باشند مشروط بر آنکه زمان فیلم با تیتراژ شروع و پایان
. دقیقه باشد20 حداکثر

Filmmakers must have the distribution rights
to the film and all parties must be agreeable to
this screening and any publicity by the festival.
Lastly, films must be fully subtitles in English.

فیلمسازان می بایست حق پخش فیلم را داشته و توافق تمام دست
اندرکاران با پخش فیلم و هر گونه تبلیغات مرتبط با جشنواره را
 همچنین فیلم ها باید دارای زیرنویس کامل به زبان.دارا باشند
.انگلیسی باشند

Closing Date:
This CALL will close at midnight on Monday,
5th of November 2018.

:آخرین مهلت ارسال
. است2018  نوامبر5  نیمه شب دوشنبه،آخرین مهلت شرکت

Venue:
Edinburgh Filmhouse.
Address: 88 Lothian Rd, Edinburgh EH3 9BZ,
UK

:مکان نمایش
فیلم هاوس ادینبورگ
:آدرس
88 Lothian Rd, Edinburgh EH3 9BZ, UK

2019 Film Season Dates:

:2019 تاریخ برگزاری بخش فیلم
2019  مارس7  فوریه تا28

28th February to 7th March 2019
Contact Details:
If you are interested, please contact us on
info@ediranfest.co.uk

W : w w w . ed i r an f est . c o . u k

:تماس با ما
اگر عالقمند به شرکت در این فراخوان هستید لطفا با ایمیل زیر با
:ما تماس بگیرید
info@ediranfest.co.uk

E : i n f o @ ed i r an f est . c o . u k
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Terms & Conditions:

:شرایط و ضوابط

 Submission by online screener is acceptable,
(You Tube/Vimeo etc.)
 There is no participation fee.
 Entrants must have legal authority to submit
the film and have the work screened
publicly including any necessary
permissions. By submitting their work, the
submitter confirms they have all the
necessary screening rights.
 English subtitles are required for any film
not in English.
 Following receipt of applications, there will
be a selection process by the Trustees of
the Edinburgh Iranian Festival and our
partners for this event.
 The entrants will be advised if selected for
screening by Monday, 19th of November
2018.
 Final exhibition copies of the film in correct
digital format MUST be received by
Monday December 17th 2018.
 The Edinburgh Iranian Festival and
Filmhouse will coordinate to promote the
films. Thus selected films, trailers and stills
may be published online to assist in
promoting the festival. The event will be
featured in photographs and videos in a
gallery on the Edinburgh Iranian Festival
website and social media sites including
Facebook, Twitter, and Instagram.
 The Festival reserves the right to withdraw
or include selected shorts from the
programme as necessary.
Please read the terms and conditions before
entering, as all conditions are binding on entry.
By submitting their film, all entrants are
deemed to have read and agreed to the rules
and regulations governing the festival. In the
event of any disagreement, the interpretation
of the festival will take precedence.

W : w w w . ed i r an f est . c o . u k

، ویمیو،ثبت نام آنالین فیلم ها پذیرفته میشود (یوتیوب
)...
ثبت نام رایگان است و هزینه ای دریافت نمی شود
شرکت کنندگان می بایست حق قانونی ثبت نام و پخش
عمومی فیلم را داشته وهمچنین هرگونه اجازه ی مورد
 شرکت، با ثبت نام فیلم.نیاز برای پخش فیلم را دارا باشند
کننده تایید می کند که تمام حقوق قانونی پخش فیلم را
.دارد
زیرنویس انگلیسی برای تمام فیلم های غیر انگلیسی زبان
.الزامی است
 فیلم های برگزیده توسط،پس از دریافت تقاضای شرکت
هیات داوران شامل هیات امنای جشنواره ی ایرانی
.ادینبورگ و همکاران انتخاب می شوند
 نوامبر19 نتایج نهایی هیات انتخاب تا پایان روز دوشنبه
. به اطالع شرکنندگان خواهد رسید2018
نسخه ی سینمایی فیلم ها با فرمت دیجیتال مناسب برای
 دسامبر17 پخش در جشنواره باید حداکثر تا روز
. برای فستیوال فرستاده شود2018
جشنواره ی ایرانی ادینبورگ و فیلم هاوس برای نمایش
فیلم ها تبلیغ خواهند کرد و بنابراین از بخش هایی از فیلم
های برگزیده برای تریلر و نسخه های چاپی تبلیغات
.استفاده خواهد شد
تبلیغات جشنواره شامل عکس و ویدئو های کوتاه در وب
سایت جشنواره ایرانی ادینبورگ و شبکه های اجتماعی
. توییتر و اینستاگرام منتشر خواهد شد،مانند فیس بوک
جشنواره حق حذف و یا اضافه کردن فیلم های کوتاه به
برنامه ی خود را در صورت نیاز برای خود محفوظ می
.دارد

-

-

-

 تمام. شرایط و ضوابط را به دقت بخوانید،لطفا قبل از شرکت
.موارد ذکر شده برای شرکت در جشنواره ضروری هستند
ثبت نام برای شرکت و فرستادن فیلم به معنای این است که شرکت
کنندگان شرایط و ضوابط ذکر شده در باال و قوانین حاکم در
.جشنواره را خوانده و پذیرفته اند
. تفسیر جشنواره نظر نهایی خواهد بود،در صورت اختالف نظر
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Thank you and we eagerly look forward to hearing from you.

Edinburgh Iranian Festival
info@ediranfest.co.uk
www.ediranfest.co.uk
Registered Charity No. SC044795
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