Envie seus filmes até
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TRAILER

+ filmes

PRÊMIOS

+ em prêmios

EDITAL
Estamos vivendo um momento histórico para a humanidade, que
deve resolver globalmente o maior perigo a que já esteve
exposta. Todos nós somos agentes desta situação, seja pelo
nosso modo de vida, nossas viagens, nosso consumo ou nossas
escolhas políticas. E, consequentemente, todos nós temos que
fazer a nossa parte para encontrar soluções. Este ano,
desejamos convidar você a colocar essa urgência e essas ações
em primeiro plano por meio do tema “ACT NOW on climate
change”.
Fomos profundamente inspirados pelo fórum “Resist and Create”
(Resistir e criar), publicado por Cyril Dion e o Coletivo ON EST
PRÊT por ocasião do Festival de Cannes 2019. Mas, acima de
tudo, é o formidável movimento mundial dos jovens que, há mais
de um ano, está fazendo tudo mudar: ele faz provocações,
desafios e questionamentos com ardor, paixão e entusiasmo.
Assim, com nossos 15 anos de Mobile Film Festival e,
sobretudo, com a juventude dos nossos criadores, este ano
desejamos contribuir com os nossos filmes para esse
movimento. Com suas histórias, seus filmes, sua universalidade
(mais de 81 países candidataram filmes em 2018) e sua grande
divulgação pela Internet e pelas redes sociais (22 milhões de
visualizações para o tema Stand Up for Human Rights em 2018),
esperamos participar ao seu lado da conscientização e do
questionamento do grande público e dos tomadores de
decisões sobre a necessidade de se agir agora para se
construir um futuro no qual seja possível viver.
Busque inspiração nas 90 ONGs de todo o mundo que dão seu
apoio ao festival, ponha em destaque ações positivas e
escolhas sociais inovadoras, mas também critique e
denuncie o que você acha que deve mudar.
Há 15 anos, construímos com todas as realizadoras e
realizadores que nos enviam seus filmes uma relação sem igual,
fundamentada, acima de tudo, na mais absoluta criatividade,
juventude e liberdade.
Este ano, esperamos com alegria e emoção pelos seus filmes,
para agirmos aqui e agora contra as mudanças climáticas.
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Siga-nos

Midia Kit
Encontre todos os elementos visuais no nosso Kit de Mídia
(logo, post sui social network, newsletter, comunicati stampa e trailer di promo)

NOTÍCIAS DOS PARCEIROS

Congresso mundial da ISWA “Economia Circular: o que você está
fazendo?”
Inscrições em https://iswa2019.org/registration/
A 29ª edição do congresso mundial da ISWA (Associação Internacional
para os Resíduos Sólidos) terá lugar de 7 a 9 de outubro de 2019 em
Bilbao. Mais de 1.200 delegados de todo o mundo se reunirão em torno de
um programa científico que tem como eixo a gestão durável dos resíduos,
a economia circular e o uso racional dos recursos.

Parceiros

