
GIZA ESKUBIDEEN VI. ZINEMALDIA
Donostia

apirilak 18-25
2008

“FILM LABURREN NAZIOARTEKO LEHIAKETA”
GAZTEEN EPAIMAHAIA

OINARRIAK

Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia hiriko zinematografiaren topalekurik behinenekoa da,
behinenekoa denez, mundu osoan zinemagatik ezaguna den hiri gurean. “Donostia, Bake
Kulturaren Gunea” programaren baitako Zinemaldi honek xede du giza eskubideen urraketen
aurrean donostiarren kontzientzia kritikoa areagotzea, bai eta justiziaren, tolerantziaren eta
bakearen balioak indartzea eta zabaltzea ere.

Zinemaldiak arreta berezia eskaintzen die gazteriari zein aspaldi honetan puntaren puntan dagoen
film laburren generoari. Hartara, “Film Laburren Nazioarteko Lehiaketa” sorrarazi du, aurreko bi
urtetan giza eskubideen gaien inguruan diharduten nazioarteko film labur onenen aukera
eskaintzen duena. Gazteen epaimahaia arduratzen da lehiatzen duen film bakoitza baloratzeaz,
kalitate zinematografikoa eta giza eskubideei buruzko sentiberatasuna irizpide dituela. Irabazleak
Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiko “Film Laburren Nazioarteko Lehiaketako” 3.000 €ko
Saria jasoko du.

1. BALDINTZAK

• 18 eta 25 urte bitarteko gaztea izatea.

2. FUNTZIOAK

a) Epaimahaiko kideen funtzioak

• Apirilaren 18 eta 24 bitartean, egunero arratsaldeko 19:30etan Victoria Eugenia Antzokian,
“Nazioarteko Film Laburren Lehiaketako” film laburrak ikusi eta ebaluatu, beren kalitatea eta
giza eskubideen aldeko sentsibilizazioa bultzatzeko duten baliagarritasuna kontutan hartuta.



• Apirilaren 17an, 19:00etan, Victoria Eugenia Antzokian izango den bilerara joan. Bertan
epaimahaiko kideei bere funtzioak azalduko zaizkie. Honen ondoren, Zinemaldian 19:30etatik
kanpo proiektatuko diren film laburrak proiektatuko zaizkie.

b) Antolatzaileen funtzioak

• Epaimahaia osatzen duten gazteei Lehiaketaren helburuen, programazioaren eta aldi bereko
jardueren berri ematea. Honetarako, bilera bat antolatuko da Giza Eskubideen VI.
Zinemaldiaren aurreko egunetan.
• Boto emate prozesurako bitartekoak hornitu eta prozesua gainbegiratu.

3. EPAIMAHAIKO KIDEENTZAT…

• Estreinaldi eta itxiera ekitaldietarako sarrerak.
• Giza Eskubideen VI. Zinemaldiaren pelikula guztietarako sarrera (eta 19:30etako ekitaldirako
bina sarrera epaimahaikide bakoitzeko). Sarrerak leihatilan jaso behar dira gutxienez 15 minutu
lehenago.
• Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren XIX. Asterako abonua (Victoria Eugenia
Antzokirako).
• Donostiako Giza Eskubideen VI. Zinemaldiaren katalogoa.

4. IZEN-EMATEA

• Posta elektronikoa: cinederechoshumanos@donostia.org

• Telefonoak: 943 48 16 89 / 943 48 19 75 / 630 93 49 94

• Lekua: Gazte Informaziorako Bulegoa
Mari Kalea, 1
20003 Donostia
Ordutegia: astelehena-osteguna: 10:00 – 13:00 eta 16:00 –18:00
ostirala: 10:00 – 13:30

• Internet: www.cineyderechoshumanos.com



Oharra:

Honako datuak eskaini behar dira izena ematean:

Izena
Abizenak
Helbidea
Jaiotze data
Telefonoak
Posta elektronikoa
Lanbidea
Zeren Ikaslea
Erakunde batekiko lotura (GGKE…)

5. IZEN-EMATE EPEA

2008ko apirilaren 11 arte.

Oharra:

Telefonoz edo posta elektronikoaren bitartez jakinaraziko zaie epaimahaiko guztiei Zinemaldiaren
aurretik egingo den bilera informatiboaren lekua eta ordua.
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