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PENDAFTARAN REELOZIND! 2019 TELAH DIBUKA

Sejak tahun 2016, Kompetisi dan Festival Film Pendek Australia Indonesia menawarkan
cara yang kreatif dan menarik bagi masyarakat kedua negara untuk memulai percakapan
dan membagikan cerita mereka.
Hanya dalam waktu 3 tahun, festival ini telah menjangkau lebih dari 60 komunitas di kedua negara
dengan ribuan orang yang menyaksikan secara langsung. Mitra-mitra penyiaran kami bergabung
untuk melakukan pemutaran film dan diskusi di kelas-kelas, kafe dan bioskop sehingga menghasilkan
ide-ide segar dan memperluas koneksi yang sudah ada.
Direktur Festival, Jemma Purdey, mencatat bahwa hubungan komunitas antar kedua negara
membuat festival ini menjadi unik. “Tidak ada festival lain yang dapat menyatukan para sineas
Indonesia dan Australia secara bersama-sama untuk membagikan cerita dan hasil karya mereka
dalam sebuah forum ataupun melibatkan penonton secara demokratis.
Konsep “Nonton Bareng” yang digagas oleh ReelOzInd! – generasi baru pendukung lintas budaya –
memberi kebebasan kepada seluruh mitra penyelenggara untuk membuat tema acaranya sendiri
sesuai keinginan mereka. Hasilnya: koneksi antar-komunitas yang luar biasa dalam berbagai acara
dari Bega sampai ke Bandung; Palangkaraya sampai ke Perth; dan masih banyak lagi.
Dari tahun ke tahun festival ini telah menarik lebih banyak karya-karya yang semakin berkualitas dari
para sineas Indonesia dan Australia dan menarik lebih banyak penonton dengan bertambahnya
tempat-tempat nonton bareng. Tempat-tempat pemutaran film juga bertambah dua kali lipat dari
hanya 15 pada 2015 menjadi lebih dari 30 pada 2018. Proses penjurian dilakukan oleh para pakar
dan kritikus film terkemuka dari Indonesia dan Australia. Saat ini ReelOzInd! sudah dikenal luas di
kalangan pembuat film, komunitas film yang lebih luas, dan juga sektor Pendidikan.
Pendaftaran ditutup pada 16 Agustus 2019.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Jemma +61 409 257 154 atau email
jemma.purdey@ausindcentre.org dan pantau terus www.reelozind.com untuk informasi terbaru dari
kami dan jangan lupa untuk lihat info media di bawah ini.

Resources

ReelOzInd! Open for Submissions trailer 2019
https://www.youtube.com/watch?v=8KH0HXWiSPM&feature=youtu.be
ReelOzInd! Open for Submissions trailer 2018
https://www.youtube.com/watch?v=YseS2SSb46U
ReelOzInd! judge Tom Gleisner talks short film
https://www.youtube.com/watch?v=ElTVjMjho1Q
ReelOzInd! judge Professor Krishna Sen talks short film
https://www.youtube.com/watch?v=xwEDDNIb5Zs
ReelOzInd! Website
http://reelozind.com/
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