
 
 شداریکردنی شکردنی فۆرمی به واز بۆ پێشکه بانگه

 .ن نده له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له هەشتەمین
 

www.lkff.co.uk 
 

 ت دوامۆڵه
 31/07/2013  ممه هشچوار

 
ن پێ  نده له  له تان(فیلم ی بۆ کورته ڵماز گۆننه یه)پێشبڕکێی  مین هچوار و (فیلمی کوردی فێستیڤاڵی) مین تهش ههی ڕێکخستنی  زانین، مژده ر ده وه خته به  خۆمان به

 . ن نده له  له کنی ههی  ناوچه  له ـه(رهاوس پیکچه)مای  سینه  له  که کی فێستیڤاڵه ره شوێنی سه. چێت ده رێوه دا به 4053ی ر مبه ی نۆڤه42تا  51  له نین که یه ڕابگه
 
کانیان  ، کاره ی کورد سازداوه رباره فیلمیان ده  ین که که کانیش ده کان و ناکورده کورده  ره رهێنه موو ده هه  ی ڕێکخستنی فێستیڤاڵ، داوا له ک کۆمیته وه  ، ئێمه وه هی و بۆنه به

 .ماندا که مساڵی فێستیڤاڵه ی ئه رنامه به  شداریکردن له بنێرن بۆ به
زۆر شێواز  توانین به ده  ئێمه. کات ند ده سه ر بێت په سه رگێرانی ئینگلیزییان له فیلمیش که وه یی و کورته نامه ڵگه ن، به ن، فیلمی درێژخایه دهن له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له

DVD, Mini DV, HD, 35mm  ین فیلم نیشان بده... تادو. 
 
 ڵبژاردن تایی بۆ هه ره رگرتنی کۆپیی نیشاندانی سه کانی وه رجه مه
 
 لمفی
ی  و پرس و کێشانه ر کورد و ئه سه رانی بیانی له رهێنه ی ده وانه تێک سازیان کردوون، یاخود ئه ر بابه ر هه سه رانی کورد له رهێنه ده  گرین که رده وه  و فیلمانه نها ئه ته
 .دروستیان کردوون  یه هه  وه کورده ندییان به یوه په
 

 (جۆر)جانر 
 .شداری بکات توانێت به یشن ده نیمه یی و ئه نامه ڵگه فیلم و به ن، کورته درێژخایهفیلمێک، فیلمی  موو جۆره هه
 

 شێواز
Mini DV, DV CAM, VHS, DVD کرێن قبووڵ ده. 

 
 (بتایتڵ سه)رگێڕانی  وه
 .ر بن سه رگێڕانی ئینگلیزییان له کان وه بێت فیلمه ده
 

 ت دوامۆڵه
 31/07/2013  ممه هشچوار

 
 های ناردن  به/ شکردن های پێشکه به
کی ناردنی کۆپیی  رجییه ن، هیچ خه نده له  له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی. دابین بکرێت  وه کانه ره رهێنه ر و ده مهێنه رهه ن به الیه بێت له کان ده های پۆست بۆ ناردنی کاره به

سانێکی دیاری کرد  س یا که ن بۆ خۆی که نده له  ر فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له گه ئه. ۆ ناگرێتست ئه  ی فێستیڤاڵ له ڵبژاردن بۆ کۆمیته ستی هه به مه تایی به ره پێشاندانی سه
 .ستۆی خۆی ئه  گرێته رپرسێتیی تێچوونی ناردنیان بۆ بریتانیا ده وسا به رکی خۆیان بنێرن، ئه ر ئه سه کانیان له ڵبژێردراوه هه  تا فیلمه

 
  وه ڕێبازی ناردنه

یاخود   وه ره ر، باڵوکه مهێنه رهه بۆ به  وه ڕێنرێنه گیرێن و ناگه ڵده ن هه نده له  له  رشیفی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ئه  کان له موو فیلمه تایی هه ره کۆپیی پێشاندانی سه
 . کانیان ره رهێنه ده
 

 :ن نده له له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی
 شکردن ی پێشکه داخوازینامه

 
 . وه نه چاپ، پڕ بکه تی خۆتان یان به ستوخه ده به کان، ڕوونی فۆرمه به  تکایه

 
 :ناوونیشانی داواکار

 :ر رهێنه ده
 :ناوونیشان

 :شار
 :ریدی هێمای به

 :واڵت
 :فۆن له ی ته ژماره
 :ی مۆبایل ژماره
 :یڵ ئیمه
 : ڕه ماڵپه

http://www.lkff.co.uk/


 . جودایه  وه ره ی سه وه ر له گه ، ئه وه ڕانه ناونیشانی گه
 
 ( : جودایه  وه ره ی سه وه له ر گه ئه)ر  مهێنه رهه به

 :ناوونیشان
 :شار

 :ریدی هێمای به
 :واڵت
 :فۆن له ی ته ژماره
 :ی مۆبایل ژماره
 :یڵ ئیمه
 : ڕه ماڵپه

 
 :مهێنان رهه کۆمپانیای به

 :ناوونیشان
 :شار

 :ریدی هێمای به
 :واڵت
 :فۆن له ی ته ژماره
 :ی مۆبایل ژماره
 :یڵ ئیمه
 : ڕه ماڵپه

 
 : وه ردنهکۆمپانیای باڵوک

 :ناوونیشان
 :شار

 :ریدی هێمای به
 :واڵت
 :فۆن له ی ته ژماره
 :مۆبایل

 :یڵ ئیمه
 : ڕه ماڵپه

 
 شکردن ی پێشکه داخوازینامه: ن نده له له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی

 
 شوناسی فیلم

 
 :ناوی فیلم

 :ودا مه
 : چرکه                 :ک خوله                 :عات سه

 :بوونواو ڕۆژی ته
 

  ڵبژێره کێکیان هه یه  تکایه : تایی ره شێوازی نیشاندانی سه
PAL DVD                              PAL VHS                              

  ڵبژێره کێکیان هه یه  تکایه :کی ره شێوازی نیشاندانی سه
35mm                 8mm 

Mini DV         DV CAM             DVD      BETA SP 
 -------------------------(:  ستنیشانی بکه ده  تکایه)هی تر 

 
 :  که نی فیلمه سه زمانی ڕه

 
 ( باسی بکه  تکایه)خێر   ڵێ              نه بریتانیا؟           به  له  یه که م پێشاندانی فیلمه که یه  مه ئایا ئه

 
 

 ( باسی بکه  تکایه)خێر    ڵێ             نه جیهان؟              به  له  یه که م پێشاندانی فیلمه که یه  مه ئایا ئه
 

 : ر بکه به سته ش ده وه ی الی خواره مانه ئه  تکایه
 

  که ی فیلمه ی بیرۆکه ــ کورته
  که ــ مێژووی نیشاندانی فیلمه



 فیلمساز( CV) ی و کارنامه  ــ ژیاننامه
 .بن( TIFF)یان ( JPEG)شێوازی  ر به گه ئه  کی جودا، چاکتره یه(DVD)یاخود  ( CD)ی  پله ر خه سه له  که فیلمه نی گیراوی م، سێ دیمه ــ النی که

 
 

  وه وردی بخوێننه به  م خااڵنه شداربوون، ئه ئیمزاکردن و ناردنی داوای به  ر له به  تکایه
 

دات  ده وه ر ئه سه بڕیار له ست، رده ی به پێی بودجه خۆی به  ش کۆمیته. شداریکردن بۆ به  کی دیاریکراو نییه یه ههیچ پار  وه  ه(ن نده فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له له)ن  الیه له* 
 .دات ده  کان وڵی پشتگیری و هاریکاریی فیلمسازه توانادا بێت هه ی له  اڵم هێنده کان بدات، به تیی فیلمسازه ئارادابوو یارمه  رجی له لومه پێی هه چۆن به  که
 

نوێ   کات که ده  و فیلمانه زۆرتر پێشوازی له( ن نده له له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی)اڵم  ، به گیراوه رنه ند وه هه  کان به مهێنانی فیلمه رهه وتی به ڕێککه  نده رچه هه* 
 .دروستکراون

 
رێک پێشان  رهێنه ر ده ڕی دوو فیلمی هه وپه شدا فێستیڤاڵ تا ئه وه ڵ ئه گه اڵم له ، به  هکات سنووردار نیی شی ده ر فیلمسازێک پێشکه ی هه و فیلمانه ی ئه رچی ژماره گه ئه* 
 .دات ده
 

 . یت ش بکه جودا پێشکه ر فیلمێک به بێت فۆرمی داواکردنی هه یت، ده بکهیشدار فیلمێک زۆرتر به وێت به ر بته گه ئه* 
 

 .ش بکرێت پێشکه PAL  VHS / DVD بێت به تایی ده ره کۆپیی پێشاندانی سه* 
 

 35mm / Pal VIDEO: BETA SP / Mini DV / DV CAM: کرێن ند ده سه په  وه ی خواره انه(تافۆرم)م شێواز  کێک له یه  کی، به ره کۆپیی پێشاندانی سه* 
/DVD ی  وه له  وه ینه زووترین کات ئاگادارتان بکه ش به ، تا ئێمه رمان بکهزوویی ئاگادا به  دروست کراوه  مانه ی جیاواز له ر شێوازێکی دیکه هه ت به که ر فیلمه گه ئه  تکایه

 .ین ی پێشان ناده که تییه ر ناجۆریی چۆنایه به له VHSشێوازی  هیچ فیلمێک به  وه داخه به. توانرێت پێشان بدرێت یان نا تی ده یه هه  ی که و شێوازه کان به ئاخۆ فیلمه
 

 . ند ناکرێت سه په NTSCی  شێواز ها هیچ کارێکیش به روه هه
 

ی دروستی  ، ماوه که کان، ناوی فیلمه ناوی فیلمسازه :ر بنووسرێت سه یان له م زانیارییانه ڕوونی ئه بێت به شکراو، ده کی پێشکه یهDVD. دی.ڤی.موو کاسێت و دی هه* 
 .ی که ڵ شێوازه گه له  که فیلمه

  
 به  ستیاو دراوه ده به/  های بازرگانی نییه به/  بۆ کاری بازرگانی نییه:  ری نووسرا بێت که سه ڕوونی له بێت به هاتبێت، ده  ی بریتانیاوه وه ره ده  مێک له رهه ر به هه* 

 . ی سفره که نرخه/  که فێستیڤاڵه 
 

 .گیرێن ڵده هه( ن نده فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له له)ی  میتهالی کۆ رشیف، له کارهێنان بۆ کاروباری فێرکردن و ئه ستی به به مه  به  تایی ره کانی پێشاندانی سه کۆپییه* 
 

و  له  ی که وانه له  ، جگه(ن نده له له فێستیڤاڵی فیلمی کوردی)ی  ستی کۆمیته ده  نه بگه كه فێستیڤاڵه ستپێكردنی  پێش ده فته هه 6بێت  کانی پێشاندان، ده گشت کۆپییه* 
 .گیرێت رچاو ده به له    وه ن فێستیڤاڵه الیه له  ش و بارودۆخه ئه  دیاره  ن کهشدار فێستیڤاڵی تردا به  دا له  یه ماوه

 
رجیی هێنان و  اڵم خه به.  وه گوێزرابێته  وه فێستیڤاڵێکی تره  له  ی هیچ فیلمێک ناکات، که وه رجیی گواستنه ری خه به سته ن، ده نده فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له له* 

 .کرێن ده  وانه ڕه  وه ر یان فیلمسازه رهێنه ده  وخۆ له ڕاسته  ستۆ که ئه  گرێته نه دهو فیلما ی ئه وه گێڕانه
 

وتنی هیچ  دا ئۆباڵی خراپبوون و زیانپێکه وه گواستنه  ن، له نده فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له له.  ره مهێنه رهه ر شانی فیلمساز یا به سه کان له فیلمه/ که کردنی فیلمه بیمه* 
 . کاتی لێدان و پێشانداندا  بژاردنی خراپبوون له  له  اڵم الریی نییه ستۆ، به ئه  ناگرێتهفیلمێک 

 
 PRکی  یه سه ره ر که ر و هه تی پۆسته بابه  کات، له لێده  وه ن داوای زانیاریی پترت بۆ میدیا و باڵوکردنه نده له  ند کرا، فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له سه ت په که فیلمه ر گه ئه* 

 :کانی شێوازه  کی جودا به یه(CD)ر  سه له  که نی فیلمه ی سێ دیمه بێت، وێنه ده  وه میشه النی که به . ی چاپکراو ی دیکه
JPEG/PDF/TIFF   یت هاوپێچ بکه. 

 
نیشان بدات بێ هیچ  کان هگاکانی پەروەردەییدا لە بەریتانیا فیلمتسفێستیڤاڵی فیلمی کوردی لە لەندەن بە مافی خۆی دەزانێت کە بە مەبەستی فێرکاری لە دە *

 .بەدەستهێنانێکی دارایی و بە ئامانجی خستنەڕووی فیلمی کوردی و ناساندنی فیلم سازی کورد

 
قبووڵ   ی که و فیلمانه شێک له کانی به سه کتره ئهر و  کته فیلمسازان و ئه  ک له یه ی شیاوی خۆی، ژماره پێی بودجه شێت به ن، ده نده له  له  فێستیڤاڵی فیلمی کوردی *

نرخی هاتوچۆ،   ڕای ئاگاداریمان له ره سه. ر بکات شیان مسۆگه رجیی ڕۆژانه ی خه ڵ پاره گه یان له وه وتن و مانه رجیی هاتوچۆ، خه بانگهێشت بکات و خه  کراون
بۆ   و پارانه ن ناتوانێت ئه نده له  له فێستیڤاڵی فیلمی کوردی. شداربوو دابین بکات موو فیلمسازانی به بۆ هه  رجییه م خه ئه  توانای فێستیڤاڵدا نییه  له  وه داخه اڵم به به
ن  نده له  له رچی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی گه ئه. ر بکات کان مسۆگه سه هکتر ندان و ئه رمه کان و هونه ر و هاوڕێیانی فیلمسازه ر، یاخود هاوسه مهێنه رهه به

ر و  کته فیلمساز و ئه  ک له ریه ر و هاوڕێیانی هه هاوسه  سیش له ڕی دوو که په و ر و ئه مهێنه رهه کان بۆ به  یری پێشاندانه پێدراوی سه کی ڕێگه یه رنامه هگوز
 . کات کان دابین ده سه کتره ئه

 
 . نێت یه گه ده  وه ره ی سه و ڕێنماییانه ندکردنی ئه سه واتای په  وه دڵنیاییه هن، ب نده له  له فێستیڤاڵی فیلمی کوردی  شداریکردن له ت بۆ به که ناردنی کاره* 
 

 : بکه  مانه تێبینی ئه  تکایه



کان  بۆ فیلمسازه  نامهو پشتگیری تنامه ، داوه ستێکی دیکه به ر مه ستخستن، یان هه ده  به ستی ڤیزا به مه به  یه ر پێویستی کرد ئاماده گه ن، ئه نده له  له فێستیڤاڵی فیلمی کوردی
 .ر بکات به سته ده
 

 :کان داواکارییه
 رگێڕدراوی ئینگلیزیدا ڵ وه گه له  که تایی فیلمه ره کۆپیی پێشاندانی سه( 5
 واوکراوی ته  به  فۆرمی داواکه( 4
  که ڕۆکی فیلمه کی ناوه یه کورته( 3
 (CV) کارنامه( 2
  ژیاننامه( 1
 ی تێدا بێت که نی گیراوی فیلمه هدیم 3ی  وێنه کی جودا که یه.(دی.سی( )6
 
 یشتووم و تێیان گه وه م خوێندۆتهشداریکردن کانی به رجه مه
 

 :ئیمزا
 

 :وت ڕێککه
 
 

 .دیدارتان شاد بین   به ش که چوونی فێستیڤاڵه ڕێوه ن و کاتی به ستمان بگه ده کانتان به  فیلمه  ی که وه هیوای ئه به
 

 شکردن ناونیشانی پێشکه
 :بنێردرێن  وه ی الی خواره و ناوونیشانانه بێت بۆ ئه ده  تایی ره کانی نیشاندانی سه وو کۆپییهم هه
 
  ن نده له  له

 :ناوونیشان
London Kurdish Film Festival (LKFF) 

1 Thorpe Close 

London W10 5XL 

United Kingdom 

 
 

 ریم گوکتورک د ئاکوسی و که مه مه
   lkff@lkff.co.uk یڵ ئیمه:  

lkff2001@gmail.com   
 7506702697 0044 :فۆن له ته
  00225121514151: فۆن له ته
 
 :باشووری کوردستان  له
 

 :سلێمانیو  ولێر هه له 
 ریب  غه  مه زانا حه

        و سلێمانی ولێر هه: ناونیشان
 006625103240661: فۆن له ته

 jpg13@yahoo.com :یڵ ئیمه
 

 

 :رکوک که له 
 رکوکی ئازاد که

 رکوک که :ناونیشان
 005871107790900 :فۆن له ته

 a.kerkuky@yahoo.com :یڵ ئیمه
 

 :دهۆک له 
 تروشی لی ئه د عه مه محه

 دهۆک :ناونیشان
 mamobari@yahoo.com :یڵ ئیمه

 8338 450 750 00964 :فۆن له ته
 
 

 :اڵتی كوردستان له ڕۆژهه
 نی گوڵ مه تار چه سه

mailto:lkff@lkff.co.uk
mailto:lkff2001@gmail.com
mailto:jpg13@yahoo.com
http://uk.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=a.kerkuky@yahoo.com
mailto:mamobari@yahoo.com


 سنه :ناونیشان
 9237 870 918 (0) 0098 :نفۆ له ته

   satar.chamani.gol@gmail.com  :یڵ ئیمه

  
 ڤیدا ساڵحی

 سنه :ناونیشان
 4755 877 918 (0) 0098 :فۆن له ته

 satar_ch@yahoo.com  :یڵ ئیمه

 

 
 :كوردستان باکووریله 

 لدیریم ئیبرایم یه
 کر دیاربه :ناونیشان

Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği  

Ibrahim Yildirim 

Huzurevleri Diclekent Bulvarı 54. Sokak No: 12 Kayapınar/Diyarbakır. 

  : فۆن له ته 91 16 238 0412

  : مۆبایل87 21 613 0507

sineakademi@gmail.com یڵ ئیمه:   

 

نبوڵستهئهله

 نبول سته ئه :ناونیشان

Yapım 13 

Elmadağ Cad. 

 Harbiye Çayırı sokak No: 3 kat 2 Şişli/İstanbul 

  :فۆن له ته 6663 232 0212

  
 

 :کوردستانئاوای رۆژله 
 د ئیسماعیل حمه ئه

 قامیشلی :ناونیشان
a.smail1961@gmail.com یڵ ئیمه:  

  :فۆن له ته 00963988505312

 
 

 کانی بڕیاردان نگاوه هه
پێش   فته هه 4تا  6ی  ماوه  له. کات ده تایی ره کانی نیشاندانی سه یری کۆپییه یدا سه وه م کۆبوونه که یه  ستی بڕیاردان له به مه  به ی ڕێکخستنی فێستیڤاڵ کۆمیته

کان و  ڵبژاردنی کاره ی هه نی پڕۆسهواوبوو ش دوای ته ئێمه  ، بۆیه وه کرێنه ئاگادار ده  بڕیاری کۆمیته  کان له ره رهێنه مهێن و ده رهه موو به هه فێستیڤاڵستپێكردنی  ده
، کۆپیی  ندکراوه سه کانیان په کاره  وه ی فێستیڤاڵه ن کۆمیته الیه له   یان که وانه ین، ئه که ڕوان ده کان، وا چاوه ندیداره پێوه  ره رهێنه مهێن و ده رهه ی به وه ئاگادارکردنه

ی  دا کۆمیته که ڵبژاردنه ی هه کۆتایی پرۆسه  له. ستمان ده نه ، بگه وه یانه وه کردنه ی دوای ئاگادار فته ی دوو هه ماوه  له کان هر کان و پۆسته ڵبژێردراوه هه  نی فیلمه سه ڕه
تدا نمایش  ۆگرامێکی تایبهپر  فیلم له بۆ پێشبرکێی کورته  وه ڵبژاردنه ی هه ن کۆمیته الیه  بژێردرابن له ڵنه هه  کان که فیلمه کورته  ندێک له هه  نگه ره فێستیڤاڵرێکخستنی 

 .بکرێن
 
 ی ڕێکخستنی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی کۆمیته  ڵ گه ندیکردن له یوه په
 ن نده له  له 
 
 وه ی ڕێکخستنی فێستیڤاڵه یتهکۆم ن به ندی بکه یوه په  بوو، تکایه هه  وه فێستیڤاڵه  ست بێت به یوه ک په رچییه کان و هه ندییه ی فێستیڤاڵ، پابه رباره ر پرسیارێکتان ده ر هه گه ئه

 .وه ره ی الی سه ندییانه یوه و ناوونیشانی په به 
 

کانی پێشتریش، تکایه  کان و فێستیڤاڵه ندییه چوونی پابه ڕێوه به ت به  باره ی سه رباره بی ده ره و فارسی و عه( سۆرانی)زمانی ئینگلیزی و کوردی  بۆ زانیاریی گشتی به
 : ن به ندی بکه یوه په 

http://uk.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=satar.chamani.gol@gmail.com
http://uk.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=satar_ch@yahoo.com
mailto:sineakademi@gmail.com
mailto:a.smail1961@gmail.com


  
 تا موفتی عه
  492252 7956 0044  :فۆن له ته
   lkff@lkff.co.uk یڵ ئیمه:  

lkff2001@gmail.com   
 

ندی  یوه په  کانی پێشتریش، تکایه کان و فێستیڤاڵه ندییه چوونی پابه ڕێوه و به که یڤاڵهفێست  ت به باره و تورکی سه( کرمانجی)زمانی ئینگلیزی و کوردی  بۆ زانیاریی گشتی به
 : ن به بکه
 
 ریم گوکتورک د ئاکوسی و که مه مه
   lkff@lkff.co.uk یڵ ئیمه:  

mlkff2001@gmail.co   
 7506702697 0044 :فۆن له ته
  00225121514151: فۆن له ته
  
 

 : تێبینیی گرنگ
ری فێستیڤاڵی فیلمی کوردی له  به ڕێوه ی به ن کۆمیته الیه له وه  کرێنه دهڵبژاردن کۆ ک بۆ هه ر جێیه هه  ی له م و فیلمانه رهه و به می ئه رجه شداربوونی سه بڕیاری به

 .ێتدر ده وه  ه(ن نده له) 
 

 :کی دارایی کۆمه
یاندن و  موو ڕاگه هه  ن له که کی دارایی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ده کۆمه کوردی که  یره نێکی کوردی و غه ستگا و الیه ر ده هه  ت به باره ناو و ئارم و زانیاری سه

 .درێن دهر شاشه پێشان  سه شدا له که ی فێستیڤاڵه فته هه و له  وه  کرێنه کدا باڵو ده یه بۆنه
 

  ت به باره توانێت سه بکات، ده کی دارایی کۆمه شداریی به ڕێزێک خوازیاره  ن و به ستگا و الیه ر ده هه که  که کانی چۆنێتیی کۆمه رجه کی دارایی و مه کۆمه  ت به باره سه
 :بکات ندی یوه کی دارایی په کانی کۆمه رجه مه
 

 الم  د سه مه و محه ونم عادل شه
 :فۆن له ته  8993 996 789 0044

              77775757574400  

 lkff@lkff.co.uk یڵ ئیمه:  

lkff2001@gmail.com   
 

  م ئای و مێڵته یڵدز گن رهه فه
 :فۆن له ته  00775670740504

00775746667777            

 lkff@lkff.co.uk یڵ ئیمه:  

lkff2001@gmail.com   
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