16th Cyprus Film Days International Festival
19-28/4/2018
Cyprus Film Days IFF is the official competition feature fiction film festival of the island of
Cyprus. It is co-organised by the Ministry of Education & Culture and Rialto Theatre. It consists
of two main programmes: the International Competition section -Glocal Images- and the noncompetitive section -Viewfinder-, which comprises films that have been screened and awarded at
major festivals over the past year. The Festival also includes a National Competition Section,
exclusively showcasing Cypriot productions. Special tributes, parallel screenings, master classes,
workshops and musical events, complete the program of the official International Film Festival
of Cyprus. All the films screened at the Festival are Cyprus premieres and 2017 - 2018
productions.
Cyprus Film Days also incorporates a special section with films for young audiences. The
Cyprus Film Days for Children and Youth, which is co-organised in collaboration with the
International Children’s Film Festival of Cyprus, includes screenings of international awarded
films for young audiences as well as short films produced by children in Cyprus and Greece.
A three-member Artistic Committee is responsible for the selection of films within the
programme, while a Jury made up of five internationally recognised professionals, awards films
accordingly.
All films are presented in their original language with Greek and English subtitles. The Festival
will take place at Rialto Theatre, in Limassol and Zena Palace Cinema, in Nicosia, from the 19th
to 28th April, 2018

Σο Διεθνέρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος ‘Κινημαηογπαθικέρ Μέπερ Κύππορ’ είναι ηο επίζημο
διεθνέρ κινημαηογπαθικό θεζηιβάλ ηηρ Κύππος. ςνδιοπγανώνεηαι από ηο Τποςπγείο Παιδείαρ
και Πολιηιζμού ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ και ηο Θέαηπο Ριάληο. Αποηελείηαι από δύο
βαζικά ππογπάμμαηα: ηο διεθνέρ διαγωνιζηικό ημήμα, Glocal Images, και ηο μη διαγωνιζηικό
ημήμα Viewfinder, ηο οποίο πεπιλαμβάνει ηαινίερ πος έσοςν πποβληθεί και διακπιθεί ζε
ζημανηικά διεθνή θεζηιβάλ καηά ηη σπονιά πος πέπαζε. To Φεζηιβάλ πεπιλαμβάνει επίζηρ
Εθνικό Διαγωνιζηικό ημήμα για κςππιακέρ παπαγωγέρ. Ειδικά αθιεπώμαηα, παπάλληλερ
πποβολέρ, εξειδικεςμένα ζεμινάπια, επγαζηήπια και μοςζικέρ εκδηλώζειρ ζςνθέηοςν ηο
ππόγπαμμα ηος επίζημος Διεθνούρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος ηηρ Κύππος. Όλερ οι ηαινίερ
πποβάλλονηαι για ππώηη θοπά ζηην Κύππο και έσοςν κάνει ππεμιέπα καηά ηα έηη 2017 - 2018.

Σο Φεζηιβάλ πεπιλαμβάνει ειδικό ημήμα πποβολών για ηιρ νεόηεπερ γενιέρ ηων Κςππίων ζινεθίλ
κάηω από ηον ηίηλο Φεζηιβάλ Κινημαηογπαθικέρ Μέπερ για Παιδιά και Νέοςρ. ηο πλαίζιο αςηό
θα πποβληθούν βπαβεςμένερ ηαινίερ για παιδιά από διαθοπεηικέρ σώπερ, καθώρ και ηαινίερ
μικπού μήκοςρ πος έγιναν από παιδιά ηηρ Κύππος και ηηρ Ελλάδαρ. Σο Φεζηιβάλ αςηό γίνεηαι
ζε ζςνεπγαζία με ηο Διεθνέρ Φεζηιβάλ Παιδικού Κινημαηογπάθος «International Children’s
Film Festival of Cyprus».
Μία ηπιμελήρ Καλλιηεσνική Επιηποπή είναι ςπεύθςνη για ηην επιλογή ηων ηαινιών ηος
ππογπάμμαηορ, ενώ για ηη βπάβεςζη ηων ηαινιών, ηην εςθύνη έσει πενηαμελήρ Κπιηική
Επιηποπή, αποηελούμενη από διεθνώρ αναγνωπιζμένοςρ επαγγελμαηίερ ηος σώπος. Όλερ οι
ηαινίερ πποβάλλονηαι ζηην ππωηόηςπη γλώζζα ηοςρ με ελληνικούρ και αγγλικούρ ςπόηιηλοςρ. Η
θεηινή, 16η έκδοζη ηος Φεζηιβάλ θα ππαγμαηοποιηθεί από ηιρ 19 μέσπι 28 Αππιλίος 2018.

