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Budapesti Víz Világtalálkozó 

„Éltető Víz” Filmszemle 

 

CinemArt Filmfesztivál 

Csinálj mozit magadnak! 
www.cinemartfilmfesztival.hu 

 

25 órás filmes vetélkedő a digitális technika felhasználásával. 

 

 

Ma már bárki vásárolhat magának digitális kamerát, filmezésre alkalmas 

okostelefont. A HandyCam és a modern telefonkészülékek elterjedésével, és a hozzá 

–sokszor ingyenesen letölthető- vágóprogramokkal megnyílt bárki előtt a 

filmkészítés lehetősége. A fesztivál célja, hogy amatőr és profi filmeseknek nyújtson 

bemutatkozási lehetőséget rendezett körülmények között úgy, hogy a filmkészítés 

értékeit mindenki szem előtt tartja. 

 

2013-ban hazánk rendezi meg az a Nemzetközi Víz Világtalálkozót, melynek 

fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, s melyen részt vesz –

többek között- Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, Plodprasop Suraswadi, Thaiföld 

miniszterelnök-helyettese, El Hassan bin Talal, Jordánia hercege, az ENSZ főtitkár 

vízzel és szanitációval foglalkozó tanácsadó testületének elnöke, Khaled bin Sultan, 

Szaúd-Arábia hercege és Benedito Braga, a Víz Világtanács elnöke is. A Filmszemlét 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitja meg. 

 

A világtalálkozó részeként rendezzük meg az „Éltető Víz Filmszemlét és CinemArt 

Fimfesztivált”. 

 

A CinemArt Filmfesztiválon a feladat egyszerű. Valamivel több, mint egy teljes nap 

leforgása alatt kell a csapatoknak, a szervezők által meghatározott szempontok 

alapján egy maximum 4 perces filmet készíteniük. 

 

A neves filmes szakemberekből, és filmhez közel álló szaktekintélyekből álló zsűri 

egyszerre „díjazza” a kreativitást, az ötletet és a „filmes eszközök” használatát. 

 

A CinemArt Filmfesztiválról videó film (összefoglaló) készül. A Fesztivál díjátadó 

estéjén levetítjük a fesztiválról készült kisfilmet, valamint a támogatók névsorát.  

A CinemArt Filmfesztivál honlapja: www.cinemartfilmfesztival.hu 

 

 

 



Lebonyolítás 
 

A CinemArt Filmfesztivál startja 2013. október 5. (szombat), 9 óra. A feladat 

egyszerű. Kicsivel több, mint egy nap leforgása alatt, saját technikával (kamera, 

mikrofonok, lámpák, számítógépek, vágóprogramok, jelmezek, stb.) kell a 

csapatoknak (rendező, operatőr, vágó, színészek, stb.) maximum 4 perces filmet 

készíteniük. 

A versenybizottság által meghatározott feltételeknek (megadott szín, tárgy, helyszín, 

mottó, mondanivaló, stb.) a filmben szerepelniük kell. A megnevezett kritériumok 

mindegy, hogy milyen formában jelennek meg: elég, ha csak egy pillanatra 

látszódnak, de észrevehetőnek kell lenniük. A "kötelező elemeket", csak a verseny 

kezdetekor áruljuk el. Érdemes szem előtt tartani a fesztivál mottóját: "Csinálj 

MOZIT magadnak!" NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 

A versenyen résztvevő stábok az Uránia Filmszínházban, a rajt pillanatában kapják 

meg azokat a szempont elemeket, melyeknek megfelelően kell leforgatniuk a 

maximum 4 perc hosszú kisfilmjüket. A filmeknek műfaji meghatározása nincs. 

A személyi feltételekről és a forgatáshoz, vágáshoz szükséges technikáról a 

stáboknak maguknak kell gondoskodniuk. A stáb létszáma nincs meghatározva. 

 

A stábok bármilyen eszközt és technikát használhatnak, forgathatnak akár 

mobiltelefonnal is. Az elkészült filmeket DVD formátumban, DVD lemezen kell 

átadni a verseny szervezőinek az Uránia Filmszínházban, 2013. október 6-án 

(vasárnap) 10-től 12 óráig.  A leadott alkotásokat zsűri értékeli. Filmvetítéssel 

egybekötött ünnepélyes díjkiosztó aznap délután 16 órakor lesz az Uránia Nemzeti 

Filmszínház dísztermében. 

Szombat: 

09:00 csapatok érkezése, jelentkezési lap kitöltése 

09:30 megnyitó 

10:00 feladatok meghatározása (borítékbontás) - FORGATÁSOK MEGKEZDÉSE 

 

Vasárnap: 

10:00-12:00 az elkészült filmek átadása 

11:00 -15:00 zsűrizés 

16:00 díjkiosztó és a filmek nyilvános vetítés 

 

A fesztivál idejére a csapatok elhelyezéséről a jelentkezések sorrendjében a szervezők 

gondoskodnak hostelekben, vagy diákszállásokon. Az első húsz jelentkező stábból 

két –két fő szállásköltségét a szervezők fizetik. A többi stáb tag részére igény alapján 

rendkívül kedvezményes árú szállást biztosítunk. A CinemArt fesztiválon 

résztvevők részére az Éltető Víz Filmszemle vetítéseire és programjaira előzetes 

igény alapján ingyenes belépőt biztosítunk. 



 

Jelentkezés 
 

A CinemArt Filmfesztiválra a versenyező csapatok a helyszínen is nevezhetnek, de 

az elhelyezésben csak azoknak tudunk segíteni, és a csapatonkénti két fős ingyen 

szállást csak azoknak tudjuk biztosítani, akik 2013. 09. 20-ig a fesztivál e-mail címén 

jelzik részvételi szándékukat. 

 

Jelentkezési határidő: 2013. 09. 20. (szállás tekintetében) 

E-mail cím: cinemartfilmfesztival@gmail.com 

Nevezés: a verseny napján a verseny helyszínén 9 óráig 

 

Díjazás 
 

A CinemArt Filmfesztivál fődíja: bruttó EGYMILLIÓ FORINT! 

 

 
 

 

 

 

Az „Éltető Víz” Filmszemle és a CinemArt filmfesztivál szervezője: 

 

Tisza Mozi Kft. 
Demeter István 

Szolnok, Templom út 4. 

tiszamozi@tiszamozi.hu 

70/3110-714 

 

PALATINO Bt. 
Skultéty József 

Szolnok, 5000, Jubileum tér 2. I/1. 

cinemartfilmfesztival@gmail.com 

30/9380-131 

 

www.tiszamozi.hu 

www.palatino.hu 

www.cinemartfilmfesztival.hu 
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