
Találd ki a

szlogenjét!

A LEGJOBB ÖTLETBŐL LEFORGATJUK A FESZTIVÁLT NÉPSZERŰSÍTŐ
REKLÁMKAMPÁNY mozi spot-JÁT! 

 Miért pályázz?
   Mert kreatív vagy.     Mert fontosak számodra a társadalmi ügyek. 
 Mert nyitott vagy és befogadó.     Mert nem tűröd a kirekesztést.     
  Mert vannak külföldi barátaid, de még többet szeretnél.     
   Mert kedveled a mozit.      Mert részt vehetsz a spot forgatásán.     
      Mert a segítségeddel a Colours Fesztivál 2.0 híre rengeteg emberhez eljut.

AZ ÖTLETED ALAPJÁN MEGSZÜLETŐ MOZI SPOTOT 
EGY EGÉSZ HÓNAPON KERESZTÜL veti' tik  A BUDAPESTI ARTMOZIK!

Pályázhatsz szlogennel és/vagy
harminc másodpercnyi kampánybeszéddel.

Az ötleteket 2013. október 27-én éjfélig várjuk 
az odeon@coloursfestival.hu e-mail címre.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el:
Román Balázs, főszerkesztő, Kreatív Online     Pápai Gergő, dokumentumfilmes, operatőr
Samira Sinai, iráni-magyar performer     Mészáros Attila, migrációs szakértő

Kik pályázhatnak?
Magánszemélyek. Több ötlettel is akár!

Colours Fesztivál
2014 elején az Odeon szervezésében 
Főszerepben:  a  f i lmek és a  Magyarországon élő bevándorlók
A Colours Fesztivál 2.0 az Odeon Video Kft. programsorozata, amely a Magyarországon élő be-
vándorlók kultúráját mutatja be filmvetítéseken, kiállításokon, koncerteken, beszélgetéseken 
és étel-ital kóstolókon keresztül, 2014-ben már második alkalommal. Célja a migrációval és  
integrációval kapcsolatos ismeretek bővítése, a szociális érzékenység, a társadalmi tudatos-
ság és a nyitottság növelése – mindennek következtében pedig a bevándorlók, főként a harmadik  
országbeli állampolgárok elfogadottságának javítása, társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése. 

A Colours Fesztivál 2.0 programsorozatának öt hétvégéjére 2014 januárjában és februárjában 
kerül sor a KINO moziban. A budapesti multikulti hétvégéket négy vidéki fesztiválhétvége követi 
márciusban/áprilisban: Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Nyíregyházán. 

Colours Fesztivál 2012: http://www.youtube.com/coloursfestival

A mozi spot forgatására 2013 november folyamán kerül sor. Az elkészült mozi spot decemberben a 
Művész, a Puskin, a Toldi és a Corvin artmozikban lesz látható.

A beérkező ötletek a pályázók szellemi tulajdonát képezik. Az Odeon Video Kft. kijelenti, hogy a 
nem nyertes pályázók anyagát semmilyen formában nem használja fel. Az elkészült spot az Odeon 
Video Kft. tulajdona.

Ha még mindig maradt kérdésed, ide írj:       odeon@coloursfestival.hu

Együttműködő partner: 

Va n  e g y  j ó  ö t l e t e d ?  T e d d  p r ó b á r a !

         Érvelj a kulturális sokszínűség mellett! 

ÖTLETPÁLYÁZATmulti
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