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PRESS INFO

27. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EUROSHORTS 2018
– Młodzi filmowcy
26 listopada – 16 grudnia 2018

27. International Film Festival EUROSHORTS 2018
– Young Filmmakers
November 26th – December 16th , 2018

Euroshorts jest międzynarodowym festiwalem filmowym,
organizowanym przez Fundację Młodego Kina, warszawską
organizację pozarządową, od 27 lat (od roku 1992).

Euroshorts is an international short film festival created 27
years ago, in 1992, by the Young Cinema Foundation, a
Warsaw non profit organization.

Głównym celem festiwalu jest promocja młodych twórców –
temu służy Międzynarodowy Konkurs Filmów
Krótkometrażowych: fabularnych, dokumentalnych,
animowanych i eksperymentalnych oraz pokazy wybitnych
osiągnięć w filmie krótkometrażowym i twórczej reklamie.
Festiwal odbywa się w Gdańsku, Warszawie, Katowicach i
Zielonej Górze a trasa po Polsce obejmuje dalszych 15 miast.
Nagrody:
• Nagrodę Główną festiwalu Euroshorts (3000 zł)
ufundował Prezydent Miasta Gdańska,
• Nagrody w poszczególnych kategoriach (na łączną
kwotę 6000 zł) ufundowali: Marszałek Województwa
Pomorskiego i Polski Instytut Sztuki Filmowej.
• Widzowie w Gdańsku też mogą wygrać nagrodę 500 zł, oceniając filmy konkursowe.

Festival's most essential principle is to promote and support
young filmmakers – and all screenings of fiction,
documentary, animation, experimental films and creative
commercials serve that very purpose. Euroshorts is the
Internetional Short Film Contest, which is open to first films
and student films.
The Festival Premiere takes place in Gdansk then the event
reaches cinemas, art galleries and cultural centers in
Warszawa, Katowice and Zielona Góra and 15 more cities of
Poland.
The Awards:
• Grand Prix of Euroshorts (3000 Polish Zlotys) is
offered by the Mayor of the City of Gdansk,
• Awards in various Categories (totalling in 6000 Polish
Zlotys) is offered by the Mayor of the Pomorskie
Voivodeship and the Polish Film Institute.
• The viewers in Gdansk can also win the award of
Festiwal Euroshorts dociera do wielu widzów. Jest to możliwe
500 Polish Zlotys, by evaluating the contest films.
dzięki niezależności, wyjątkowej atmosferze i dobrej
organizacji oraz dzięki wspaniałym ludziom –
Euroshorts is completely independent. Among other things
współpracownikom i wolontariuszom, którzy angażują się w
which make the Festival pretty special is that, thanks to its
nasze działania.
unique atmosphere, good organization and wonderful people
– staff and volunteers who take part in its production, it
W 2018 roku Festiwal jest włączony do programu obchodów manages to reach a surprisingly broad audience.
stulecia niepodległości Polski oraz Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego.
In 2018 Euroshorts is celebrating the 100 years of Poland
regaining intependence and the 2018 European Year of
Cultural Heritage.

Program wydarzeń: Schedule of Events:
www.euroshorts.pl

/euroshorts

Fundacja Młodego Kina - organizator festiwalu Euroshorts
- jest niezależnym ośrodkiem kultury. Działa od 1990 roku
w Warszawie. Główne cele statutowe to: promocja kultury
filmowej, wspieranie młodych twórców i uworzenie
niezależnego studia filmowego pracujacego na zasadach
non-profit. Fundacja realizuje własne filmy (dotąd
powstało ich 15), wydaje publikacje multimedialne,
organizuje zajęcia edukacyjne dla dorosłych i dzieci.
Projekty Fundacji są finansowane z darowizn, dotacji
publicznych oraz przychodów z własnej działalności. Wiele
projektów powstaje dzięki współpracy wolontariuszy.
Działalnością kierują: Milenia Fiedler i Andrzej Musiał
(członkowie Zarządu) oraz Przemek Młyńczyk
(przewodniczący Zarządu).
www.fmk.art.pl

/euroshorts

Young Cinema Foundation, the organizer of Euroshorts,
was fouded in 1990 in Warsaw, Poland and is the
intependent cultural centre. Our main aim is to promote
film culture, to support young artists and to establish a
non-profit film studio. The Foundation is a film producer
(we made 15 films so far), multimedia publisher and
educational centre, working with adults and children. The
funding for our projects comes from private donations,
public grants and our own activity. Many of our projects
are made with the help of volunteers.
The Board of the Foundation are: Milenia Fiedler, Andrzej
Musiał (Board Members), Przemek Młyńczyk (President).
www.fmk.art.pl

Euroshorts 2018 Młodzi filmowcy, 27 Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zielona Góra, 26.11 – 16.12. 2018
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego
Festiwal jest włączony do programu obchodów stulecia niepodległości Polski („Niepodległa”) oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
2018.
Organizator: Fundacja Młodego Kina.
Partnerzy: AICP - Association of Independent Commercial Producers (Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Reklamowych USA), Nadbałtyckie
Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Czeskie Centrum, Galeria BWA Zielona
Góra, Kino Kosmos (Silesia Film) w Katowicach, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Warsztat Warszawski, Kinoteatr Projekt, Kino Kutnowskiego
Domu Kultury w Kutnie, Galeria Bielska BWA
Patronat medialny: Film Freeway, www.gdansk.pl, Radio Gdańsk, trójmiasto.pl, KINO.
Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Województwo Pomorskie, Klinika
Stomatologiczna Renaty Dublickiej-Woźniak w Warszawie
www.euroshorts.pl

