
 

 

Te zanima vodenje srednje velike ekipe ali organizacija mednarodnega filmskega festivala? Si vedno 

želel/-a vedeti, kako sta videti organizacija in izvedba projekta od znotraj? Si želiš skrbeti za odnose 

z javnostjo, za promocijo? Poznaš vse protokolarne malenkosti, ki neformalno druženje spremenijo 

v gala dogodek? Rad/-a gledaš filme, sploh tiste neholivudske, in se potem v neskončnost 

pogovarjaš o njih s prijatelji? Organiziraš različne dogodke, se jih z veseljem udeležuješ? Imaš 

računalniške spretnosti? Si navdušen/-a fotograf/-inja, mogoče oblikovalec/-ka? Se veliko družiš z 

ljudmi in si želiš ustvarjati nova prijateljstva s filmskimi ustvarjalci z vsega sveta? Znaš kak tuj jezik ali 

obvladaš slovenščino? 

Če si najmanj na eno od vprašanj odgovoril/-a pritrdilno (ali pa če te preprosto zanima film), se nam 

pridruži! Četrti Mednarodni festival študentske filmske in video produkcije FILOFEST 2012 vabi k 

sodelovanju študente in študentke tako Filozofske fakultete kot tudi drugih fakultet ter ostale 

prostovoljke in prostovoljce, ki so svoj čas pripravljeni posvetiti pripravam in delu na festivalu. 

Festival se bo predvidoma odvijal decembra 2012, priprave nanj pa se že začenjajo.  

Za več informacij o festivalu se lahko obrneš na spletno stran www.filofest.com, na elektronski 

naslov info@filofest.com pa do vključno 5. februarja 2012 pošlji svoje kontaktne podatke (ime in 

priimek, elektronski naslov) in področja, pri katerih bi rad sodeloval. 

Področja: 

 vodenje in organizacija, 

 odnosi z javnostjo, protokol, promocija, 

 program (pregled in izbor filmov, priprava programa, izbor žirije), 

 spremljevalni program (organizacija spremljevalnih delavnic, predavanj, ogledov, zabav …), 

 stiki z udeleženci, 

 tehnični sektor (predvajanje filmov, urejanje spletne strani, oblikovanje, fotografiranje …), 

 prevajalsko-lektorska sekcija. 

Predhodne izkušnje niso pogoj, saj se lahko skupaj naučimo marsičesa. Sprejemamo tudi dodatne 

ideje in predloge ter z veseljem odgovorimo na vprašanja, povezana s festivalom.  

Vsi prijavljeni boste povabljeni na prvi organizacijski sestanek, na katerem si bomo bolj natančno 

razdelili naloge in skupaj zarisali potek celotnega projekta.  

Pridruži se ekipi Filofesta, ne bo ti žal!  
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