ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ANNECY
13 – 18 IOYNIOY 2022

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022
Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ - Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων προσκαλεί την ελληνική
κοινότητα κινουμένων σχεδίων σε ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του Ελληνικού
Περιπτέρου (Hellenic Pavilion) στο Annecy, Γαλλία.
Όπως κάθε χρόνο, η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ υλοποιεί τη δράση εξωστρέφειας Greece Animated @
Annecy με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.
Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy
(13 – 18.06.2022) και στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση του δημιουργικού δυναμικού της
Ελλάδας και του απανταχού Ελληνισμού, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα
αλλά και την εξωστρέφεια του τομέα για μελλοντικές παραγωγικές δράσεις και την υλοποίηση
διεθνών συμπαραγωγών κινουμένων σχεδίων.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται η λειτουργία Ελληνικού Περιπτέρου στην Αγορά του
φεστιβάλ, προβολές ελληνικών σχεδίων παραγωγής κινουμένων σχεδίων στη βιντεοθήκη του
φεστιβάλ, ομιλίες σκηνοθετών που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα, παρουσίαση
στον διεθνή Τύπο του νέου τοπίου συμπαραγωγών που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, διανομή
προωθητικού υλικού για εταιρίες, φεστιβάλ, σχολές και άλλους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και μια εκδήλωση δικτύωσης με διεθνείς
συμπαραγωγούς, όπου θα διανεμηθεί ο νέος οδηγός της ελληνικής κοινότητας κινουμένων
σχεδίων Hellenic Animation Guide 2022.
Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε επαγγελματίες που σχεδιάζουν με
υλοποίηση πιλοτικού δείγματος ή έχουν ολοκληρώσει τα τελευταία 3 χρόνια έργα κινουμένων
σχεδίων, να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στη δράση Greece Animated @ Annecy.
Οι επαγγελματίες από την Ελλάδα και την ελληνική Διασπορά, που επιθυμούν να
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συμμετάσχουν στη δράση, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να
συνεισφέρουν στην άρτια παρουσίαση των έργων τους, διαθέτοντας αντίγραφα ταινιών, υλικά
σχεδιαστικής επεξεργασίας και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (300 dpi) για εκτύπωση στα
συνοδευτικά έντυπα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος συμμετοχής μέσω e-mail ορίζεται η
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022. Ο τελικός κατάλογος συμμετεχόντων θα οριστικοποιηθεί στις
29 Απριλίου και θα ανακοινωθεί επίσημα στις 3 Ιουνίου.
Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό από την απονομή των Ετήσιων Βραβείων
Στράτος Στασινός για τις καλύτερες ελληνικές ταινίες κινουμένων σχεδίων της χρονιάς και από
τη διοργάνωση στην Ελλάδα του ετήσιου εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Κινουμένων
Σχεδίων κάθε Οκτώβριο. Κύριος σκοπός της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ είναι η προβολή και η προώθηση
του Ελληνικού Ανιμέισον και της καλλιτεχνικής και εμπορικής δράσης των δημιουργών και
πάσης φύσεως συντελεστών της τέχνης των κινουμένων σχεδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών
δικτύων.
Πληροφορίες και αποστολή αίτησης συμμετοχής: asifagreece@gmail.com
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
*Όλα τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για την εγκυρότητα της αίτησης.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ *
ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ *
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ*
ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ *
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ * επιλέξτε ένα από τα παρακάτω 2019 [ ]

2020 [ ]

2021 [ ]

2022 [ ]

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ *
ΔΙΑΡΚΕΙΑ *

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΛΟΓΩΝ (αν υπάρχει) *

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ * επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ * επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

ναι [ ] όχι [ ]
16:9 [ ]

ΑΛΛΟ|OTHER [ ]

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ *
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ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ *
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ *
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ *
ANIMATION *
ΣΕΝΑΡΙΟ
ΜΟΝΤΑΖ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ / ΣΕΙΡΑΣ (ΜΕΧΡΙ 150 ΛΕΞΕΙΣ) *
Τίτλος:
Σύνοψη:

Για την έγκυρη αίτηση συμμετοχής στο Greece Animated 2022 at Annecy απαιτείται:
1. Η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
asifagreece@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.

ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, Αγ. Μαρκέλλης 17, Αθήνα 11855, e-mail: asifagreece@gmail.com

2. η κατάθεση ενός αντιγράφου της ταινίας/σειράς υποχρεωτικά σε φορέα HDV με
ηλεκτρονικό τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα wetransfer ή ανάλογη υπηρεσία διακίνησης
αρχείων) σε αρχείο κατάλληλο για προβολή mp4 (codec: HDV 264, bitrate: 8000 kpbs
minimum, size: HD/SD) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asifagreece@gmail.com
3. η επισύναψη στο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου μιας φωτογραφίας από την ταινία/σειρά
[ ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου: 600ΚΒ ]
Με την παρούσα δηλώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και παρέχουμε
ανεπιφύλακτα:
1. Την άδεια χρήσης των στοιχείων αυτών
2. τη χρήση μέρους ή του συνόλου της ταινίας/σειράς από τους διοργανωτές για την προβολή
στην δράση Greece Animated @ Annecy
3. τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σκηνοθέτη και παραγωγού στον έντυπο κατάλογο
της εκδήλωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο
4. σε περίπτωση που ο αιτών δεν προσκομίσει την ταινία σύμφωνα με τα ανωτέρω
οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στον αποκλεισμό του από την εκδήλωση
και δε φέρουν καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της προβολής.

Ημερομηνία :

Υπογραφή Σκηνοθέτη| Παραγωγού
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