
 Dogodek EFA evropska nagrada mladega filmskega občinstva 
 
V Sloveniji ga v zavodu Otok tradicionalno pripravimo v Izoli, letos pa ga zaradi epidemije iz kina prvič 
prestavljamo na splet. Dobra plat spremembe je, da zdaj nismo omejeni s sedeži v kinu, tako da lahko 
k sodelovanju prijavite vse učence 3. triade OŠ. Prav tako lahko po želji oglede filmov štejete k 
vsebinam v predmetu filmske vzgoje. 
Gre za edinstven dogodek v svetovnem merilu, ki enkrat na leto poveže mlado generacijo gledalcev iz 
vse Evrope in širše. Letos ponovno podiramo rekorde, saj na dogodku sodeluje že 70 mest iz 41 
držav. Mladi med 12. in 14. letom starosti si bodo lahko iz domačega kavča na katerem koli koncu 
Slovenije med četrtkom, 23. aprila, in soboto, 25. aprila, prek spleta ogledali tri najnovejše evropske 
filme, ki jih je nominirala komisija sovrstnikov. V nedeljo, 26. aprila, pa bodo žiranti prav tako prek 
spleta glasovali za zmagovalca. K ogledu filmov bodo mladi žiranti povabili tudi starše in druge 
družinske člane ter tako z njimi delili zares edinstveno filmsko izkušnjo. Za domače žirante bomo po 
vsakem filmu pripravili moderiran pogovor prek spleta v slovenskem jeziku, v okviru katerega bodo 
lahko mladi postavljali vprašanja in izmenjali vtise. Zmagovalnemu filmu bo Evropska filmska komisija 
po preštetju glasov še isti večer, 26. aprila, podelila EFA Evropsko nagrado mladega filmskega 
občinstva, kar bo v živo predvajano na spletni strani dogodka (yaa.europeanfilmawards.eu). 
Udeležba je brezplačna in odprta za 150 mladih med 12. in 14. letom, ki se želijo preizkusiti v vlogi 
filmske žirije. Obvezna je prijava na moj mail (ana.cerar@isolacinema.org), in sicer najkasneje do 
petka, 17. aprila 2020. V priponki vam obenem posredujem prijavnico za vsakega otroka, ki potrebuje 
tudi podpis starša oz. zakonitega skrbnika. 

Informacije o letošnjih nominiranih filmih si lahko ogledate v novički na naši spletni strani NA TEJ 
POVEZAVI. 

EFA Evropska nagrada mladega filmskega občinstva je filmsko-vzgojni dogodek, ki je nastal pod 
okriljem Evropske filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo 
kakovostnega filma. Poteka od leta 2012 kot uradna kategorija Evropskih filmskih nagrad (EFA), zavod 
Otok kot slovenski predstavnik v dogodku sodeluje že od leta 2013. Cilj tega izjemnega evropskega 
projekta filmske vzgoje je namreč oblikovanje samostojnih in kritičnih uporabnikov sodobnih medijev, 
ki bodo v prihodnjih desetletjih prispevali k izboljšanju družbenega okolja. 
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