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Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) va organiza pentru a unsprezecea oară o
secţiune dedicată exclusiv liceenilor.
Let&r
squo;s Go Digital
este un atelier de film ce se adresează tinerilor pasionaţi de cinematografie, fotografie şi editare
video, şi care au o vârstă cuprinsă
între 14 şi 18 ani
.Proiectul constă în ateliere desfăşurate pe parcursul a
10 zile
, timp în care se vor parcurge intensiv etapele realizării unui film:
scrierea scenariului, filmare, editare
.

O parte importantă a proiectului constă în accesul la aparatura profesională, precum şi în
îndrumarea de către profesionişti din cinematografia românească. Iar, odată înscris în Let’s Go
Digital, intrarea la toate evenimentele TIFF este garantată.Dacă te numeri printre pasionaţii de
film/artă fotografică şi îţi doreşti să ajungi la aceste sesiuni de pregătire, trebuie să ştii că doar
15 tineri
vor fi selecţionaţi pentru a participa la Let’s Go Digital. Alegerea va fi făcută pe baza unei
preselecţii realizate de
echipa de traineri
care va susţine atelierul la Cluj:
Sorin Botoșeneanu, Neil Coltofeneanu, Tudor Jurgiu, Andrei Rus, Dana Bunescu
.

De asemenea, trebuie să îţi spun că se va lucra în echipe de câte trei, iar pornind de la o
temă dată se vor realiza filme de scurtmetraj. La finalul programului de pregătire, se vor fi
realizat
cinci
scurtmetraje
care vor fi proiectate în ultima seară a festivalului în faţa celor prezenţi. Publicul va avea sarcina
de a desemna
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cel mai bun scurtmetraj
realizat în cadrul Let’s Go Digital, iar câştigătorul va fi anunţat în cadrul galei de închidere a
Festivalului Internaţional de Film Transilvania.
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