പ്രസ് റിലീസ്
23 ഒക്ടോബർ 2019
് ോൺ അബ്ബഹോാം അന്തോരോബ്ര ബ്ഹസ്വ ചലച്ചിബ്ര ്േള (JAISFF) എന്ന
്േരിൽ
്കോഴി്കോട്
ആർട്ട്
ഗോലറി
&
കൃഷ്ണൻ
്േ് ോൻ
േയൂസ്ിയാം
രി്യറ്ററിൽ
2019
ഡിസ്ാംബർ
13
േുരൽ
15
വരര
ടകോ ിരികുന്ന ഒരു
കീയ ചലച്ചിബ്ര്േളയുരട ആദ്യ േരിപ്പ്
ബ്േഖ്യോേികുന്നരിൽ ഞങ്ങൾക് അരിയോയ സ്്ന്തോഷേുണ്ട്.
ലല സ്ി ിേരയ സ്് ഹികുന്നവരുരട കൂട്ടോയ്േ രൂേീകരിച്ച്
കീയ
സ്ി ിേ എന്ന ആശയത്തിന് രുടകേിട്ട ഇരിഹോസ്വുാം, കലോേരേോയ
േൂലയങ്ങ്ളോരട സ്ി ിേകരള വിലയിരുത്തുന്ന ്ബ്േക്ഷക സ്ാംസ്കോരാം
സ്ൃരി്കണ്ടത് ബ്േധോ േോരണന്ന് ശക്തേോയി വിശവസ്ിച്ച ബ്േരിഭയുാം,
സ്ി ിേോ
ചരിബ്രത്തിൽ
േരീക്ഷണങ്ങള ാം
ൂര
ആശയങ്ങള ാം
ടപ്പിലോകിയ ഏറ്റവുാം േികച്ച സ്ാംവിധോയകരിൽ ഒരോള േോയ ബ്ശീ.
് ോൺ
അബ്ബഹോേിന്രറ
്േരിലുള്ള
ആദ്യ
അന്തോരോബ്ര
ബ്ഹസ്വ
ചലച്ചിബ്ര ്േളക് രന്രറ േോർഗ്ഗദ്ർശി്യോടുള്ള ആദ്രസ്ൂചകേോയി
സ്ാംവിധോയക ുാം
ട ുേോയ
ബ്ശീ.് ോയ്
േോരയു
രുടകേിടുന്നു.
അ്േഹാം ്േളയുരട രചയർേോ ുാം ബ്ശീ. േോധവൻ േിള്ള രെസ്റ്റിവൽ
ഡയറകടറുേോണ്.
് ോൺ അബ്ബഹോാം അന്തോരോബ്ര ബ്ഹസ്വ ചലച്ചിബ്ര ്േള, ചലച്ചിബ്ര
ബ്േവർത്തകർക്
സ്ാംരൃപ്രി
േകരുന്ന
ഒരു
്വദ്ി
ഒരുകുന്ന്രോരടോപ്പാം, ഉയർന്ന
ിലവോരേുള്ള അന്തോരോബ്ര, ബ്േോ്ദ്ശിക
ബ്ഹസ്വചിബ്രത്തി ുാം,
ബ്േരിഭോധ രോയ
സ്ാംവിധോയക ുാം, അഭി് രോവി ുാം േുരസ്കോരങ്ങള ാം
സ്മ്മോ ികുന്നു. അ്രോരടോപ്പാം:
❖ ബ്ഹസ്വ
ചിബ്രങ്ങള രട
സ്ൗന്ദരയോത്മകരയുാം
കലോേരേോയ
ആവിഷ്കോരങ്ങള ാം
ആ് ോഷികുക,
ചലച്ചിബ്ര
വിദ്ഗ്ധർ,
രബ്േോെഷണലുകൾ, േുരുേുഖ് ചലച്ചിബ്ര ബ്േവർത്തകർ,
ിരൂേകർ,
വിദ്യോർത്ഥികൾ, സ്ി ിേോ ആസ്വോദ്കർ എന്നിവർ ഒത്തു്ചരുന്ന
്േളോ
രലാം
ഒരുകുക,
സ്ി ിേയുരട
അരിശയകരേോയ
്ലോകരത്തകുറിച്ച് ആശയവി ിേയാം
ടത്തുക.
❖ ഇന്തയയിലുാം
്ലോകരേമ്പോടുേുള്ള
സ്േകോലിക
ബ്ഹസ്വ
ചലച്ചിബ്ര
ിർമ്മോണ േികവ് േ സ്സിലോകുക.

❖ ര റ്റ്വർകിാംഗ്,
സ്ഹകരണ
്ബ്േോ കടുകൾ
എന്നിവയിലൂരട
ഇന്തയയിൽ
ിന്നുള്ള ബ്ഹസ്വ ചലച്ചിബ്ര
ിർമ്മോണ സ്േൂഹരത്ത
േരസ്േരാം ബന്ധിപ്പികുന്നരി ുള്ള അവസ്രങ്ങൾ ഒരുകുക.
❖ അന്തർ്േശീയ,
ഇന്തയൻ,
ബ്േോ്ദ്ശിക
ചലച്ചിബ്ര
ിർമ്മോണ
ബ്േരിഭകള രട
േികച്ച
രച കൾ
ആസ്വദ്ികോൻ
ഇന്തയകോർക്
അവസ്രാം
ൽകുക.
❖ ബ്ഹസ്വ ചലച്ചിബ്രങ്ങൾകോയി ്ബ്േക്ഷകരര സ്ൃരികുക.
എന്നിവയുാം ഈ ്േളയുരട ലക്ഷയങ്ങളോണ്.
്േളയുരട ഈ ആദ്യ േരിപ്പിൽ, അന്തോരോബ്ര എൻബ്ടികളിൽ
ിന്ന്
രിരരെടുത്തരുാം കയൂ്ററ്റ് രചയ്രരുേോയ േികച്ച ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങൾ
ബ്േദ്ർശിപ്പികുാം.
്ലോകരേമ്പോടുേുള്ള
ബ്ഹസ്വ
ചലച്ചിബ്ര
ബ്േവർത്തകരിൽ
ിന്നുള്ള
എൻബ്ടികൾ
സ്േർപ്പികുന്നരി ുള്ള
സ്ൗകരയാം ഒക്ടോബർ 23 േുരൽ 2019
വാംബർ 24 വരര രെസ്റ്റിവൽ
രവബ്സസ്റ്റോയ jaisff.com ൽ ലഭയേോകുാം.
േുഖ്യധോരോ
സ്ി ിേോശോലകളിൽ
സ്ോധോരണയോയി
സ്ോധയരയിലലോത്ത
60
ലധികാം
ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങൾ
േൂന്ന്
രോബ്രിയുേോയി ്േളയിൽ ബ്േദ്ർശിപ്പികുാം.

കോണോൻ
േകലുാം

േുഖ്യധോരോ
സ്ി ിേോശോലകളിൽ
സ്ോധോരണയോയി
കോണോൻ
സ്ോധയരയിലലോത്ത
60
ലധികാം
ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങൾ
േൂന്ന്
േകലുാം
രോബ്രിയുേോയി
്േളയിൽ
ബ്േദ്ർശിപ്പികുാം.
്േളയിൽ
ബ്േദ്ർശിപ്പികുന്നരി ോയി
രിരരെടുകരപ്പടുന്ന
എലലോ
സ്ി ിേകള ാം 1,50,000/- (ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പരി ോയിരാം) രൂേയുാം ($
2100) െലകവുേടങ്ങുന്ന
േുരസ്കോരത്തി ോയി േത്സരികുന്നു. േികച്ച
ചിബ്രത്തിന്
1,00,000
രൂേയുാം
($
1400)
െലകവുാം,
േികച്ച
സ്ാംവിധോയകന്
25,000
രൂേയുാം
($
350)
െലകവുാം,
േികച്ച
അഭി് രോവിന് 25,000 രൂേയുാം ($ 350) െലകവുാം സ്മ്മോ ികുന്നു.
െിലിാം ബ്േദ്ർശ ത്തിന് േുറരേ, ഓ്രോ ദ്ിവസ്വുാം ബ്േഭോഷണങ്ങൾ,
ചർച്ചകൾ,
ശിൽേശോലകൾ,
സ്ാംവോദ്ങ്ങൾ
എന്നിവയുാം
്േളയിൽ
ടകുാം.
സ്ി ിേോ ്േഖ്ലയിൽ
ിന്നുള്ള ക്ഷണികരപ്പട്ട അ ുഭവ
സ്മ്പന്നരുാം,
വിദ്ഗ്ധരുേോയ
വയക്തിരവങ്ങൾ
സ്ി ിേ
എന്ന
േോധയേരത്തകുറിച്ച ാം,
അവരുരട
അ ുഭവങ്ങരളകുറിച്ച ാം
കലോേരേോയ
ആവിഷ്കോരങ്ങരളകുറിച്ച ാം
സ്ാംസ്ോരികുാം.

ബ്േദ്ർശിപ്പികരപ്പടുന്ന
അഭി് രോകരളകുറിച്ച ാം,
ചലച്ചിബ്ര
സ്ാംവോദ്ങ്ങൾ
ടകുന്ന്രോരടോപ്പാം
്ബ്േക്ഷകർക് അവസ്രാം
ൽകുന്നു.

സ്ി ിേകരളകുറിച്ച ാം,
ട രയകുറിച്ച ാം
രുറന്ന
അവയിൽ
േരെടുകോൻ

്ലോ്കോത്തര ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങൾ ആസ്വദ്ികുന്നരി ുേുറരേ, ്വോരട്ടകസ്
എന്ന
വിപ്ലവകരേോയ
േുരിയ
്വോട്ടിാംഗ്
ആപ്പ്
അവരരിപ്പികുന്നരിൽ ഞങ്ങൾക് സ്്ന്തോഷവുാം, അഭിേോ വുാം ഉണ്ട്.
ഈ ്വോരട്ടകസ് ആപ്പിലൂരട ്ബ്േക്ഷകർ രരന്ന ആയിരികുാം
േികച്ച
ചിബ്രാം,
േികച്ച
സ്ാംവിധോയകൻ,
േികച്ച
ബ്േകട ാം
എന്നിവ
രിരരെടുകുന്നത്.
േുരസ്കോരങ്ങൾ
ിർണ്ണയികോൻ
വയക്തിഗര
ൂറി ഇലല എന്നരുാം ഒരു ബ്േ്രയകരയോണ്.
്വോരട്ടകസ്ിലൂരട ്വോട്ട
രചയ്യ ന്നരി ു
േുറ്േ,
രത്സേയാം
ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുന്നരി ുാം,
അവ്ലോക ാം
രചയ്യോ ുാം
്ബ്േക്ഷകർക്
കഴിയുാം.
് ോൺ
അബ്ബഹോാം
അന്തോരോബ്ര
ബ്ഹസ്വ
ചലച്ചിബ്ര
്േളകോയി ബ്േ്രയകാം രൂേകൽപ്പ
രചയ്രരോണ് ഈ ആപ്ലി്കഷൻ.
ഉത്സവത്തിൽ
ഒരു
േിയർ-ടു-േിയർ
്ലോഞ്ുാം
ഉണ്ടോകുാം,
ഇത്
സ്ർഗോത്മക
യുവ
രക്
േുഖ്ോേുഖ്ാം
സ്ാംവദ്ികുന്നരി ുാം,
ദ്ക്ഷി്ണഷയയിരല
്ഷോർട്ട്
െിലിാം
ിർമ്മോണരത്തകുറിച്ച ള്ള
ചർച്ചകൾകുാം
സ്ാംവോദ്ങ്ങൾകുേുള്ള
ഒരു
ബ്േ്രയക
ഇടേോണ്,
കൂടോരര
ഇത്
ര റ്റ്വർകിാംഗ്
അവസ്രങ്ങൾകുള്ള
േികച്ച
വോരോയ വുേോണ്.
്േളയുരട
്വദ്ി്യോട്
അ ുബന്ധിച്ച്
ബ്േദ്ർശിപ്പികുന്ന
എലലോ
ബ്ഹസ്വചിബ്രങ്ങള ാം
രേോകോരര
കോണുന്നരി ുാം,
വിധി
ിർണ്ണയികുന്നരി ുാം ്ബ്േക്ഷകർക് സ്ഹോയകേോകുന്ന രീരിയിൽ ഒരു
റീ്പ്ല ്ബോകസ്ുാം ഒരുകുന്നു.
േികച്ച ബ്ഹസ്വ ചിബ്രത്തി ുാം, സ്ാംവിധോയക ുാം, അഭി് രോവി ുേുള്ള
് ോൺ അബ്ബഹോാം അവോർഡ് 2019 ഡിസ്ാംബർ 15 ന് ബ്േഖ്യോേികുാം.
ചലച്ചി്ബ്രോത്സവ രീയരി:
2019 ഡിസ്ാംബർ 13, 14, 15
്വദ്ി:
ആർട്ട് ഗയോലറി & കൃഷ്ണൻ ്േ് ോൻ േയൂസ്ിയാം രി്യറ്റർ,

്കബ്ന്ദീയ വിദ്യോലയാം ്റോഡ്, ഈസ്റ്റ് ഹിൽ, ്കോഴി്കോട്,
്കരളാം 673005
േിആർഒ:
ബ്ശീ. േധു - +919847905178
കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്:
അബ്ദ ൾഖ്ോദ്ർ േോച്ചീരി - +919442674401, +919656822501
രവബ്സസ്റ്റ്:
jaisff.com
ഇ രേയിൽ ഐഡി:

johnabrahamisff@gmail.com

