BOSPHORUS FILM LAB
WORK IN PROGRESS ŞARTNAMESİ
A) AMAÇ
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali ile
Türkiye’de ve dünyada sinema filmlerinin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı ve
yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturulması, ülke sinemamızın bir kimliğe kavuşması fikrinin gündemde tutularak gerekli faaliyetlerin yapılması,
ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda uzun metraj kurmaca film projelerinin yapım süreçlerine katkı sunmak adına
Bosphorus Film Lab hayata geçirilmektedir.

B) TARİHLER
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek
olan 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Bosphorus Film Lab, 24 – 29 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

C) PROGRAM
Seçilen projelerin yönetmen ve/veya yapımcısı, 29 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek
olan Bosphorus Film Lab – Work in Progress jüri sunumuna katılmak zorundadır. Sunumlar
jüriye özel salonda ve kapalı olarak yapılır. Sunum esnasında festival görevlileri organizasyonun sağlıklı yürütülebilmesi adına salonda bulunabilirler.
D) ŞARTLAR
• Seçilen projelerin yönetmen ve yapımcılarının yapılacak olan tüm hazırlık programlarına
katılması zorunludur.
• Bosphorus Film Lab projelerinin seçimi, seçici kurul tarafından yapılır.
• Seçilen projeler filmin hikayesi, sinematografisi ve sinema dili hakkında bilgilendirici işlevi
olan en fazla 10 dakikalık kurgulanmamış filmden videoyu İngilizce alt yazılı olarak hazırlamakla ve festivale ulaştırmakla yükümlüdür.
• Festival, proje seçimleri ile ilgili açıklama yapmama hakkını elinde bulundurur.

• Seçilen projelerin gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak filmin jeneriğinde Bosphorus
Film Lab logosu ve “Bosphorus Film Lab’e seçilmiştir” ibaresine yer verilir.
• Ödül alan filmin açılış jeneriğinde Bosphorus Film Lab ve ödül sponsorunun logolarına
yer verilir.

E) ÖDÜLLER
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: 25.000 TL
• CGV Mars Dağıtım Ödülü
F) BAŞVURU
• Atölyeye Türkiye’den uzun metraj kurmaca film projeleri (çekimlerinin bir kısmı ya da
tamamı yapılmış, son kurgusu yapılmamış filmler) katılabilir.
• Proje başvurusu projenin yönetmeni ve/veya yapımcısı tarafından yapılmalıdır.
• Atölye başvuruları Türkçe yapılır. Atölye eğitim dili ve sunum dilim İngilizcedir.
Başvuru için gereken belgeler şunlardır:
• Sinopsis (en fazla 1 sayfa)
• Yönetmen görüşü (en fazla 2 sayfa)
• Yapımcı görüşü (en fazla 2 sayfa)
• Yönetmen, senarist ve yapımcının biyografisi ve filmografisi
• Projenin Bütçe-Finans planı
• Yönetmenin ve yapımcının varsa önceki filmlerinden örnek
(online link ve varsa şifre)
• Yönetmen veya yapımcı tarafından hazırlanmış en çok 10 dakikalık proje hakkında
bilgilendirici, kurgulanmamış, İngilizce alt yazılı filmden video
(Vimeo linki ve şifresi)
Başvuruların 24 Eylül 2021 tarihine kadar www.bogazicifilmfestivali.com adresi üzerindeki
başvuru formu aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

G) TAKVİM
Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab için takvim aşağıdaki gibidir:
9 Ağustos 2021, Pazartesi: Proje başvuruları için başlangıç tarihi
24 Eylül 2021, Cuma: Proje başvuruları için son tarih
29 Ekim 2021, Cuma: Bosphorus Film Lab Work in Progress Jüri / Sunum günü
30 Ekim 2021, Cumartesi: Ödüllerin açıklanması (Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni)
Boğaziçi Film Festivali, programda değişiklik yapma hakkını elinde bulundurur.

