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 تان استفاده کنید: مسابقۀ ضبط ویدیو در یک شاتاز موبایل
 افغانستان واقیع را در یک شات نشان دهید

 
شود تا ماهیت و تفاده یمبه انگلییس(، تنها از یک شات اس Single Shot Cinemaدر یک تکنیک سینمایی به نام پالن سکانس )

 را در یک مکان بیان کند. 
ی

 وضعیت زندگ
 . کنید، به روایت در آوریدشنوید و احساس یمبیند، یمخواهیم افغانستان را آن گونه که یماز شما یم

 
 فقط یک شات

احساسات، گویای ه تان استفاده کنید و یک وضعیت/موقعیت، فعالیت، مکان یا لحظه را به تصویر بکشید کاز موبایل

 . باشدتان هایها یا ناامیدیها، خوشیها، امیدها، ترسنگرانی

 به راهنمایی یک کارگردان.  یک فلمسازی مستند است، نه وقایع و امور واقعی را ضبط کنید. این یک فلم 

 ان توضیح دهید. کشید، همزمفقط صدای واقعی را ضبط کنید، از نریشن استفاده نکنید و آنچه را به تصویر می 

 در یک وضعیت را دنبال کنید.  یکمره را ثابت نگه دارید، مگر اینکه یک عمل واقع 

  داشته باشد. را مستند نباید شکل مصاحبه 

 سازید، ادیت نکنید. ویدیویی را که می 

  دقیقه باشد.  4حداکثر بیشتر از باید نویدیو 

 شان را برای ما بفرستند. ویدیوهایتا کنیم درخواست میسازان ساکن در والیات ما صمیمانه از زنان و فلم

 
 ارسال فلم و جایزه

 الملیل ویدیوی شما را برریس خواهد کرد. سازان بی   یک هیأت داوران متشکل از فلم
 شود. افغای  داده یم)بیست و پنج هزار(  10222به ویدیوهای برگزیده 

 به ما بفرستید. ویدیو  22توانید تا یم 
  .هیأت داوری فقط به ویدیوهای برگزیده جایزه خواهد داد 

 
 12گوش کنید: افغانستان -نگاه کنید

ها و صداهای ( خواهد بود تا دیدگاهCommunity Supported Filmسازی اجتمایع )های برنده بخیسی از برنامۀ نهاد فلمفلم
ون یمجامعۀ جهای  یابد و افغانستان در هنگایم که خشونت، فقر و مهاجرت افزایش یم  رود، به گوش دیگران برسد. از کشور بی 

 
ید:  ما در صورت داشی   پرسش با   تماس بگی 

  bitabasir@gmail.com، 2595500010/2505590211بصی  بیتا: 
 

 د کنید: تان را در گوگل درایو آپلو توانید ویدیوهایبا کلیک بر لینک زیر یم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScebLAJygU7cpoaj6AcECT7guQjfb46otpbqo4HL

Zdl6LfKOQ/formResponse 

 

 1022اسد  12، برابر با 0201آگست  1ویدیوها: آخرین فرصت برای ارسال 
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