
 

ة للقاءات أفالمبعالدورة السا  
 2020مارسيليا، أبريل 

 
 فتح باب التسجيل!

 

 
 

الدولية للسينما العربية التي باتت مؤخًرا تُعرف باسم لقاءات أفالم. لقاءات أفالم  اللقاءات بتنظيم 2013منذ عام  أفالمتقوم جمعية 
 السينما في العالم العربي. صناعة للمشهد السينمائي العربي وكافة أشكالمهرجان غير تنافسي يقدم بانوراما متنوعة 

في مدينة مارسيليا والمناطق  2020يفتح مهرجان لقاءات أفالم باب الترشيح للمشاركة في دورته السادسة التي ستُقام في أبريل 
 الُمجاورة )فرنسا(.

 
 شروط المشاركة:

 
 بالعالم العربي من حيث: لغة الفيلم أو بلد اإلنتاج أو أن يكون المخرج من أصول عربيةأن يكون الفيلم على عالقة • 

   أن يكون الفيلم المشارك فيلًما قصيًرا أو طوياًل • 
استثناء أن ينتمي إلى فئة األفالم الوثائقية، أو الخيال العلمي، او الرسوم المتحركة، أو األفالم التجريبية، أو مقاطع الفيديو الفنية )ب• 

 فيديوهات األغاني واإلعالنات وأفالم الشركات(
  2019 \ 2018أن يكون الفيلم قد تّم إنتاجه بين عامي • 
 

 2019ديسمبر  1 آخر مهلة إلرسال الفيلم:
 
 

 لتسجيل الفيلم يرجى إتباع اإلرشادات التالية:
 
 ( ملئ استمارة التسجيل الملحقة بهذه الدعوة 1
 ( إرسال الرابط اإللكتروني الخاص بالفيلم مصحوبًا باستمارة التسجيل بعد ملئها بالكامل:2
  secretariat.general@aflam.fr و  production@aflam.frعبر البريد اإللكتروني على: • 

 وذلك على العنوان التالي:  Blu-ray، أوUSB، أو DVDأو عبر البريد العادي وأن يكون الفيلم محماًل على • 
Aflam  

42 rue Saint Saëns,  
13001 Marseille, France 

 



 
REGISTRATION FORM 

Please fill in the required fields (*) and send the form to : production@aflam.fr and 
secretariat.general@aflam.fr. 

 

 
INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATION 
 
Movie’s original title (*) : 
 

Movie’s title in French : 
 

Movie’s title in Arabic :    
 

Visa number :                                                                                                         
(only for movies released in France)        

Country (*) : 
 

Year (*) : 
 

Director (Name SURNAME) (*) : 
 

Name and surname of the director in Arabic : 
 

Duration (*) :  
 

Original language (*) : 
 

French subtitles : ☐ Yes ☐ No (*)  

 

Do you allow us to use some extracts of your movie for the festival trailer (less than 30 sec) ? 

☐ Yes ☐ No (*) 

Do you allow us to use some extracts or stills of your movie for our public program ?  

☐ Yes ☐ No (*) 

 
CONTACT  
 
Director’s nationality (*) : 
 

Country of residence (*) : 
 

Date of birth (*) : 
 

Phone : 
 

Mobile : 

mailto:production@aflam.fr
mailto:secretariat.general@aflam.fr


E-mail (*) : 
 

Distributor’s name and address (*) : 
 

Phone (*) : 
 

Mobile (*) : 
 

E-mail (*) : 
 

 
SCREENING FEES (*) 
 
For 1 screening : 
 

For 2 screenings : 
 

 
TECHNICAL INFORMATION (*) 
 

Screening supports available : ☐ Digital File ☐ DCP ☐ DVD ☐ Blu-ray ☐ DVCAM ☐ 

BETACAM ☐ BETASP ☐ BETANUM ☐ Other : 

Is there any backup file available ?  ☐ Yes ☐ No                                                                      

If so, please select the support : ☐ MP4 ☐ DVD ☐ Bluray 

Link to watch the movie online : 
 

Password :                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

Aflam 
42 rue Saint Saëns 

13001, Marseille, France 
production@aflam.fr / secretariat.general@aflam.fr 

mailto:production@aflam.fr
mailto:secretariat.general@aflam.fr

	Movies original title: 
	Movies title in French: 
	Movies title in Arabic: 
	Visa number  only for movies released in France: 
	Country: 
	Year: 
	Director Name SURNAME: 
	Name and surname of the director in Arabic: 
	Duration: 
	Original language: 
	French subtitles  Yes No: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Do you allow us to use some extracts of your movie for the festival trailer less than 30 sec: Off
	Do you allow us to use some extracts or stills of your movie for our public program: Off
	Directors nationality: 
	Country of residence: 
	Date of birth: 
	Phone: 
	Mobile: 
	Email: 
	Distributors name and address: 
	Phone_2: 
	Mobile_2: 
	Email_2: 
	For 1 screening: 
	For 2 screenings: 
	Screening supports available: Off
	Digital File: Off
	DCP: Off
	DVD: Off
	Bluray: Off
	DVCAM: Off
	BETACAM: Off
	BETASP: Off
	BETANUM: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Link to watch the movie online: 
	Password: 
	Other: 


