kutsub:

21. novembril 2014
kui sügisõhtud juba hämaraks ja
külmemaks kisuvad, seab üks
filmiloomingu järgi janunev kodanik
sammud, ei kuhugi mujale, kui
Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse
(Gonsiori 38, Tallinn), et tähistada
legendaarset

KSG NUI FILMIFESTIVALI.
NUI on üks tuntumaid koolinoorte
amatöörfilmifestivale, mida kõik alati
pikisilmi ootavad.

Mis FILMIFESTIVAL see ilma filmideta on?
Nii, et käärime käised ja hakkame filme tegema!
Mõned tingimused:
1) Film peab olema arusaadavas helilises ja pildilises keeles! Vajadusel palume kasutada
tiitreid.
2) Filmi pikkus max. 20min.
3) Film ei tohiks kedagi solvata, halvustada jne.
4) Filmide esitamise tähtaeg on 1. NOVEMBER, aadressile ksgnui@gmail.com

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi jaoks on NUI suurim ja menukaim sündmus, samuti kooli ajaloo
üks pikemaid traditsioone. Pildikeeles saavad väljendada end mitte ainult KSG õpilased, vaid ka
noored üle kogu Eesti. Läbi aegade on keskmine külastajate arv olnud 350 – 400, rekordiline
eelmise aasta osalejate näitab, et noorte soov ja tahe teha filme aina kasvab. Siinkohal
kutsumegi üles kõikki noori ja hingelt noori tegema filme ning väljendama oma loomingut
pildilises keeles. Nii mõnegi noore tee filmimaailma on saanud alguse KSG NUI Filmifestivalilt –
tegemist pole pelgalt ühe kooli sündmusega, vaid noorte jaoks olulise hüppelauaga!
Filmifestivalidel on ikka ka hindamiskomisjon. Eelnevatel aastatel on NUIa žüriilauda kuulunud
näiteks ajakirjanik Elo Mõttus, dokumentaalfilmide režissöör ja kirjanik Olev Remsu, näitlejad
Rasmus Kaljujärv ja Marylin Jurman, filmiprodutsent ja stsenarist Artur Talvik, filmikriitik Elise
Eimre ning paljud teised. 2014. aasta NUIa žüriiliikmed avaldame ka teile peatselt! :)
NUIa toetajate ja kaasamõtlejate arv on samuti aastatega kasvanud – kes ei tahaks olla seal
juures, kus sünnivad suured teod ja vahvad ettevõtmised! NUI toetajate hulka on kuulunud
näiteks Tallinna Haridusamet, Coca-Cola Hellenic, Kino Artis, Just Film, Viking Line,Tallinna
Linnateater ja paljud teised! Kui soovid oma õla alla panna, siis palume kontakteeruda KSG
NUI 2014. peakorraldajaga!

Auhindadega leiavad äramärkimist KSG NUI PARIM FILM, PUBLIKU LEMMIK,
PARIM MEES- ja NAISOSATÄITJA, KAUNEIM PILT ja ILUSAIM HELI.

KORRALDAJATE POOLNE SOOVITUS:
Leia üks südamelähedane teema, mõtle selle erinevate tahkude peale, otsi videokaamera
ning vänta valmis film. Esita see KSG NUI Filmifestivalile. Broneeri endale reede 21. november
ning tule Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse ja naudi õhtut!

Lisainfot:
ksgnui@gmail.com
www.facebook.com
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www.facebook.com/kadriorusaksagymnaasium

