
Rakstu Jums no Vācijas pilsētas Rostokas-filmu festivāla biroja, kurš kopš 2004.gada organizē 

filmu festivālu FiSH (Festival im Stadthafen). Šajā filmu festivāla birojā strādāju kā brīvprātīgā no 

Latvijas un mans galvenaisuzdevums ir sameklēt Latvijā tapušas nekomerciālas īsfilmas. 

FiSH sastāv no četriem programmu logiem,un viens no tiem tiek veltīts Baltijas jūras reģiona 

valstīm (katru gadu tiek izvēlēta cita valsts). 2013.gadā kā partnervalsts ir izvēlēta Latvija. 

Mans personīgais mērķis ir informēt dažādas kultūras iestādes ar cerību,ka tās šo informāciju 

izplatīs tālāk un tādā veidā sniegs iespēju piedalīties jauniešiem no dažādām Latvijas vietām filmu 

festivālā FiSH. Šī ir lieliska izdevība ne tikai prezentēt Latviju un iepazīstināt Vācijas publiku ar 

daļu no mūsu kultūras,bet arī jauniešiem gūt pieredzi un atzinību plašākas publikas priekšā. 

 

 

Zemāk informācija par festivālu. 
 

FiSH ir ikgadējais jauno filmu pavasara notikums, kurš notiek Rostokā kopš 2004.gada. Šo 

festivālu organizē Bundesverband Deutscher Film-Autoren jeb BDFA, Bundesverband Jugend 

und Film jeb BJF, un tas tiek saskaņots ar jauno mediju institūtu (Istitut für neue Medien). 

 

Festivāls sastāv no četriem mediju konkursiem jeb programmu daļām: 

• nacionāla vācu konkursa – BDFA- Bundeswettbewerb jauniešu filmām (ar šīm filmām 2004. 

gadā sākās festivāls) visas valsts konkursa un mediju kompetences balvas - Mecklenburg-

Vorpommern der Medienanstalt M-V (MMV); 

• viena reģionālā filmu programmu loga ar nosaukuma Seh- Stern 

• internacionāla filmu programmu loga, kurā katru gadu piedalās jaunas īsfilmas no Baltijas jūras 

kaimiņvalstīm ( 2012.gadā Krievija ar OFF Russia, 2011.gadā Zviedrija ar OFF Sverige, 

2010.gadā Lietuva ar OFF Lietuva, 2009.gadā Norvēģija ar OFF Norge, 2008.gadā Igaunija ar 

OFF Eesti, 2007.gadā Dānija ar OFF Denmark, 2006.gadā Somija ar OFF Suomi, 2005.gadā 

Polija ar OFF Polska) 2013.gada kā partnervalsts ir izvēlēta Latvija ( OFF Latvija ). 

 

Latvija ar OFF Latvija tiks devīto reizi iekļauta internacionālaja īsfilmu programmā (ārpus 

konkursa). Sadarbība ar Latvijas vēstnieku Berlīnē, Latvijas goda konsulu Mecklenburg-

Vorpommernā, un Latvijas filmu festivāliem,tiks izveidota aptuveni 90 minūšu gara 

programma,kurā filmu autori varēs prezentēt savas filmas un diskutēt ar publiku. 

 

Īsfilmu programma Off Latvija filmu festivālā FiSH 2013 tiks veidota kopā ar labākajiem latviešu 

filmu autoriem, festivāliem kā arī organizācijām. Uz filmu festivālu tiks ielūgti jaunie latviešu 

filmu veidotāji, kuriem būs iespēja stāvet uz skatuves,prezentēt savas filmas un diskutēt ar publiku 

par tām. 

 

Mēs meklējam partnerus Latvijā: 
- Valstiskus un nevalstiskus filmu autorus un medijus, organizācijas lai veicinātu informācijas 

apmaiņu un atbalstu (esam sazinājušies ar Latvijas vēstniecību Berlīnē) un citus kontakpartnerus, 

un filmu partnerus kā piemēram:  

- filmu un video darbnīcas 

- filmu skolas 

- filmu festivālus, 

kuri ir kompetenti izvēlēties labāko no Latvijas šādos filmu un video žanros – mākslas filmas, 

dokumentālas filmas, eksperimentālas filmas,animācijas filmas. 

 

Mēs meklējam filmas,kuras tapušas Latvijā. 
Latviešu filmu autori var iesniegt līdz 25.janvārim sekojošā žanra  



īsfilmas un video – mākslas filmas, dokumentālas filmas, eksperimentālas filmas un animācijas 

filmas. Vēlama sadarbība ar mediju semināru dalībniekiem, augstskolām vai ari profesionāliem, 

neatkarīgiem filmu veidotājiem. Filmai jābūt DVD vai mini-DV formātā. Filmai jābūt 

nekomerciālai.Filmu veidotājiem (režisoriem) jābūt vecumā līdz pilniem 27 gadiem (filmas 

pabeigšanas brīdī). Filmas garums nedrīkst pārsniegt 30 minūtes, un filma nedrīkst būt vecāka par 

2 gadiem,tātad uzņemta ne senāk kā 1.janvārī 2011.gadā. 

 

Cerot uz Jūsu atsaucību, un jauku dienu vēlot, 

 

Herta Jansone 

 


