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Σκοπός έργου
Να πειστούν οι φορείς,
ώστε να δεσμευτούν για
ανάληψη φιλόδοξης
δράσης για το κλίμα και
να αναλάβουν σχετικές
υποχρεώσεις. Επιπλέον
σημαντική κρίνεται η
ενίσχυση της ενεργής
συμμετοχής των πολιτών
και η αναπαραγωγή
περιβαλλοντικών
μηνυμάτων για την
προστασία του κλίματος.

CCFF
Το πρώτο Διαγωνιστικό φεστιβάλ
ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα
με εστίαση στο φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής
Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τη διαγωνιστική διαδικασία Climate
Change Film Festival (CCFF), το πρώτο διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών
μικρού μήκους στην Ελλάδα με εστίαση στο φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής, που απευθύνεται σε: (1) μέλη της μαθητικής κοινότητας, (2)
μέλη των σχολών υποκριτικής και σκηνοθεσίας - ΜΚΟ και (3) όλους τους
ενεργούς πολίτες». Συμπράττοντες φορείς του CCFF είναι ο Δήμος
Μοσχάτου – Ταύρου και ο Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός Συλλογικής
και Κοινωνικής Ωφελείας Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού και
Αστικού Περιβάλλοντος.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22
Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom,
ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/85322185252?pwd=SXVSdVh1ZVd
uK0RhNURTcVBrdVAwdz09
(Meeting ID: 853 2218 5252 Passcode: 694700), όπου θα δοθούν
περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη του φεστιβάλ.
Δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ:

https://forms.gle/qNLtyMAXpjmsPQeZ9
Το Climate Change Film Festival (CCFF) φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο
διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα με εστίαση
στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αντικείμενο του CCFF αποτελεί η
διάδοση επιστημονικά αξιόπιστων πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση
σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική δράση (προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής), συνδυάζοντας
την καλλιτεχνική έκφραση.

2

Επικοινωνήστε μαζί
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www.ccff.gr

Ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στο φεστιβάλ
Καλούνται ομάδες ή άτομα να συμμετάσχουν στην διαδικασία
παραγωγής μιας ταινίας μικρού μήκους διάρκειας 2 έως 8 λεπτών η
οποία, κατόπιν επιλογής, θα πάρει μέρος στο διαγωνιστικό φεστιβάλ
Climate Change Film Festival (CCFF). Τα κριτήρια για την επιλογή του
καλύτερου έργου θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα
και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός συναισθηματικής
εμπλοκής του δημιουργού, η αισθητική του προϊόντος και η τεχνική
αρτιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η προετοιμασία των ταινιών μικρού μήκους αφορά το
διάστημα Δεκεμβρίου 2021 έως και Αυγούστου 2022. Η αξιολόγηση
των ταινιών θα γίνει από Αύγουστο 2022 έως Οκτώβριο του 2022. Τα
έργα θα παραδοθούν από τους εμπλεκόμενους έως και την Τετάρτη 31
Αυγούστου 2022, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν το
αρχείο είναι μεγάλο είναι δυνατόν να σταλεί ταχυδρομικώς με usb ή we
transfer)
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
climatechangefimfest@gmail.com
Τα αποτελέσματα θα κρίνει 5μελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα
αποτελείται από τα μέλη της επιστημονικής και καλλιτεχνικής ομάδας
του έργου και ανεξάρτητο αξιολογητή, ο οποίος θα προέρχεται από το
Δήμο Μοσχάτου Ταύρου.

3 Βραβεία των 1.000 ευρώ!
Το πρώτο βραβείο θα αφορά τα μέλη της ομάδας στόχου της
μαθητικής κοινότητας, το δεύτερο τα μέλη της ομάδας
στόχου των σχολών υποκριτικής και σκηνοθεσίας ή ΜΚΟ με
περιβαλλοντικό ή καλλιτεχνικό αντικείμενο και το τρίτο τους
απλούς πολίτες. Θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών
σε ειδική εκδήλωση (Ημερίδα λήξης έργου-Φεστιβάλ) με τη
συνολική αναπαραγωγή των βίντεο.
Το έργο «Climate Change Film Festival (CCFF)» εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020», συνολικού
προϋπολογισμού 49.980,00 Ευρώ. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου
είναι ο Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας
Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.

