
A-FILMTEENSFEST a Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlašují soutěž o nejlepší audiovizuální dílo 
natočené dětmi a mládeží přibližně ve věku 9–19 let z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska.

Téma / je záměrně široké. Jde nám o originální a osobní vyjádření vztahu dětí a dospívajících 
k místu, které tvoří jejich domov, byť třeba dočasně. Vítáme tvorbu, která toto téma propojí 
i s tématem udržitelnosti. Očekáváme, že se ve zpracování mohou objevit následující podtémata 
či úhly pohledu: rodinné a sousedské vztahy, komunitní a spolkový život, zapojení mladých lidí 
do veřejného dění, ochrana místní přírody, událost z novodobé historie v některém ze zmíněných 
tří regionů, osobní příběh nebo příběh z vlastní rodiny, vlastní identita ve vztahu k místu, kde žiji, 
a její proměna během dospívání.

Porota složená ze zástupců AFTF, NFŠA a NF Šance pro děti zveřejní výsledky nejpozději do 

na slavnostním zahájení Mladoboleslavského filmového festivalu 12. 6. dopoledne, dlouhodobě 
umístěny na webu AFTF a příp. doporučovány na mládežnické zahraniční festivaly.

Profesionální podpora / pro vznik nových filmů nabídneme workshopy a konzultace hlavně v době 
A-FilmTeensFestu 8. 2.–12. 3. 2023 – jejich termíny a místa postupně sledujte na webu AFTF 2023 
Soutěž regionů. Váš zájem o ně a přihlášku zašlete na e-mail: soutez.regiony@afilmteensfest.com 
a nebojte se zaslat sem jakékoliv další dotazy ohledně soutěže, workshopů i vznikajících filmů.

Žánry různé / dokumenty, animace, hrané a experimentální filmy, sociální reklamy apod.
Délka a formáty videa / 30 sec. až max. 10 min.; mp4, avi, mov
Rok výroby / 2020-2023, možno přihlásit i filmy starší
Kategorie /
regionů a věku tvůrců 
Přihlášky / najdete na webu AFTF https://afilmteensfest.com/2023 – Soutěž regionů.
Autoři musí mít zajištěna autorská práva pro nekomerční užití (formuláře, které Vám mohou 
pomoci, najdete u přihlášek). Filmy nahrajte přímo přes odkaz uvedený u přihlášky soutěže 
na webu nebo zašlete přes Úschovnu apod. na e-mail: soutez.regiony@afilmteensfest.com.
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ANEB MŮJ VZTAH K MÍSTU, 
KDE ŽIJI A DOSPÍVÁM...

Generální partner

PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU DO 19 LET
Z MLADOBOLESLAVSKA, RYCHNOVSKA A VRCHLABSKA

5. 6. 2023 na webu AFTF, kde budou pojmenovány jednotlivé ceny. Vítězné filmy budou promítnuty 


