The International Tourism Film Festival – Bulgaria “On the East Coast of Europe”
was launched in 2005 as the first Bulgarian festival with tourism subject and the only one so
far. Our foremost purpose is the presentation of the rich cultural heritage and tourism potential of Bulgaria. In 2012 “On the East Coast of Europe” developed into an international festival
for promotional video productions representing destinations from all around the world.
The quest of the Tour Film Festival “On the East Coast of Europe” is to encourage the professional tourism film production, to stimulate the creation of such products and to promote the
new trends in the field of modern audio-visual culture, in line with the criteria and needs of
the business.
Annually, the platform becomes a meeting-point where film companies, filmmakers and
production creative teams, art directors and artist from different fields of work establish
valuable connections with the leading professionals in the tourism industry and investors in
the tourism business.
Since 2014 the Festival is member of the prestigious global organization CIFFT – The International Committee of Tourism Film Festivals. For the laureates in the five categories of our
festival this creates an opportunity to compete at international forums and show their work
at 14 other festivals from all around the globe.
Тhe International Tour Film Festival – Bulgaria “On The East Coast of Europe” was awarded
the EFFE 2015/2016 prize. It is a part of the EFFE Platform (Europe for Festivals and Festivals
for Europe), initiated by the Association of the European Festivals, which includes events
with proven artistic qualities and significance on local, national and international level.
Among the Bulgarian Festivals awarded, ITFF-Bulgaria “On the East Coast of Europe” is the
only Film Festival

Productions, presenting tourist destinations from all over the world, are accepted in the
following five categories:
1) Nature & Ecotourism
2) Sports & Adventure
3) History & Culture
4) Faith & Traditions
5) Corporate tourism film / spot

Международният Фестивал на Туристическия Филм – България „На Източния
Бряг на Европа” стартира през 2005 г. като първия по рода си фестивал с туристическа
тематика в България и единствен до този момент. Основна цел за нас е представянето
на културно-историческото наследство и туристическия потенциал на България. През
2012 година „На Източния Бряг на Европа” прерасна в международен фестивал за
рекламни видеопродукции, представящи туристически дестинации от цял свят.
Мисията на Фестивала на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа” е да
промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира
продуцирането на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в полето
на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса.
Всяка година форумът се превръща в място за среща на филмови компании, създатели
и екипи на филмови продукции, артдиректори и други творчески представители с
водещи фигури от туристическия бранш и инвеститори в туристически бизнеси.
От 2014 година насам Фестивалът е член на престижната световна организация CIFFT –
Международен Комитет на Туристическите Филмови Фестивали. За лауреатите в петте
категории от програмата това отваря врати към всички 14 фестивала, членуващи в
организацията, и означава възможност продуктът им да придобие популярност на
международни сцени.
Международният фестивал на туристическия филм – България “На източния бряг
на Европа” е носител на отличието на ЕФФЕ 2015/2016. Той е част от платформата
ЕФФЕ (Европа за Фестивали и Фестивали за Европа), инициирана от Асоциацията
на Европейските Фестивали, в която участват фестивали с доказани художествени
качества и значима роля на местно, национално и международно ниво.
Сред българските фестивали, получили почетното отличие, МФТФ-България “На
източния бряг на Европа” е единственият филмов фестивал.
Продукции, представящи туристически дестинации от цял свят, се приемат в пет
състезателни категории:
1) Природа и Екотуризъм
2) Спорт и Приключения
3) История и Култура
4) Вяра и Традиции
5) Корпоративен туристически филм/клип

Тhey are differentiated in the following sub-categories:
a) Television Programs (TV Shows) up to 27 minutes
b) Promotional Films 3 – 20 minutes
c) Advertising Films up to 180 seconds
d) Reporting or Documentary Films.

Диференцирани са в следните подкатегории:
а) Телевизионно Предаване, продължителност до 27 минути
б) Рекламен Филм, продължителност от 3 до 20 минути
в) Рекламен Клип, продължителност до 180 секунди
г) Научно-Популярен и Документален Филм

The Festival is organized by „Consulting & Communication Agency”, Ltd. and is held in
partnership with The Veliko Tarnovo Municipality, The Bulgarian Association of Tour Operators
and Travel Agents, and etc.

Фестивалът се организира от „Агенция за консултации и комуникации” ЕООД и се
провежда в партньорство с Община Велико Търново и Асоциацията на българските
туроператори и туристически агенции – АБТТА и др.

The program of side events, organized outside the competition program of the Festival,
traditionally consists of three modules with cultural focus.

В съпътстващата програма на Фестивала традиционно се провеждат три модула, всеки
със специфична тематична насоченост.

“Cinema & The City” comprises popular feature films with cities, areas or landmarks as

„Киното & Градът” представя игрални филми, в които сред главните герои са

In the focus of the module “Film Memories” are old documentaries and video travel-notes with tourism subject. The two films presented this year are “The Old Oak”, directed
by Hristo Iliev – Charlie, whom the viewers will have the pleasure of meeting in person at
the Festival. The film is a metaphorical movie poster, designed in the name of environmental
protection. The grotesque in it is clear – the old oak, a noble tree which for decades has
served as shelter to insects and birds, shade for animals and humans and beauty landmark of
local nature, turns into a... a poster in nature’s defense.
The second movie is “Harpers” by Anri Kulev, who will also be attending the festival. The
film is a documentary about the great Bulgarian musicians Ivo Papazov, Teodosii Spasov,
Neshko Neshev, Yuri Kamzumalov etc.

Във „Филмови спомени“ на фокус са стари документални филми и пътеписи на
туристическа тематика. Филмите тази година също са два. “Старият дъб“, режисиран
от Христо Илиев – Чарли, с когото зрителите ще имат удоволствие да се запознаят
лично по време на фестивала. Филмът е един интересно замислен киноплакат в защита
на природата. Гротеската е ясна: старият дъб, който десетки години е давал приют на
насекоми и птици, правел е сянка на животни и хора, красял е родната природа, се
превръща в... плакат в защита на природата.
Вторият филм е „Свирачи“ на Анри Кулев, който също ще присъства лично на
Фестивала. Документален филм за големите български музиканти Иво Папазов, Теодоси
Спасов, Нешко Нешев, Юри Камзумалов и др.

protagonists, thus introducing the audience to the tourist objects of interest in the region.
This year the viewers can enjoy two films. “The Boy Goes Away” – a Bulgarian movie, shot
in the town of Vratsa, starring Filip Trifonov. The song from the movie “People and Streets”,
performed by Mimi Ivanova and Boris Godzhunov, is still one of the most popular songs in
Bulgaria.
The second movie is from Palestine, which is a partner of this year’s Festival, and is called
“Тhe Salt of this Sea”. The film is about a woman born in Brooklyn to a family of Palestinian refugees and her visit to the land of her forefathers.

градове, местности или туристически обекти, като по този начин запознава зрителя с
обектите от интерес за туризъм в съответния регион. Тази година зрителите ще могат
да видят два филма. „Момчето си отива“ – филм, заснет във Враца, с участието на
Филип Трифонов, а песента „Хора и улици“ от филма, в изпълнение на Мими Иванова и
Борис Годжунов, остава една от най-популярните песни на българската естрада.
Вторият филм идва от Палестина, която е държава партньор на Фестивала, и се казва
„Солта на морето“. Историята на една жена, родена в семейство на палестински
емигранти в Бруклин, и нейното пътуване до земята на дедите й.

JURY ЖУРИ
Assoc. Prof. Dr. Marin Damianov Доцент д-р Марин Дамянов
A novelist, screenwriter and full time lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts of Bulgaria
Преподавател по кинодраматургия в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, София, писател и сценарист
Dalai Lama says: “As often as possible, go someplace you’ve never been before!” – as soon as the Festival is over, I pack my
luggage and try to visit as many of the locations shown, as I can. And when I don’t have the time, I “travel” across the globe
through the films of TOUR FILM FEST.
Далай Лама препоръчва: „Поне веднъж годишно посещавайте нови места!” – след TOUR FILM FEST си събирам
багажа и посещавам колкото мога от туристическите дестинации, показани във филмите. А когато нямам
време, „пътувам” по картата с някой филм от TOUR FILM FEST.

Irina Naydenova Ирина Найденова

Vice Chairwoman of the Governing board of the Association of Bulgarian Tour operators and Travel Agents, ABTTA
Зам.-председател на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти,
АБТТА.
“In these turbulent for Bulgaria and Bulgarian tourism times you need to be invested with a lot of effort, faith and spirit to do
something as nice and meaningful as a tourism film festival.
To travel across continents and visit ravishing places, to encounter fascinating traditions and experience unbeknown emotions,
to travel back in time and wander throughout history, and to do all of the above while you are comfortable in your seat at the
screenings in the old capital – this is the Festival.
Hereunder I express my deepest respect to the people organizing the event, those who create this genuine magic. On behalf of the
Bulgarian tour operators – the members of ABTTA, I wish all guests and contest participants all the best of luck, let’s experience
unforgettable moments on the East Coast of Europe.”
„В тези сложни за България и българския туризъм времена са нужни много усилия, много вяра и много смелост, за да правиш нещо толкова
хубаво и значимо като фестивал на туристическия филм.

Antoni Ivanov Tsonev Антони Иванов Цонев

Writer, director and producer
Сценарист, режисьор и продуцент
In these times of trouble, our team still manages to overcome all obstacles along the way, and every year we are ready to face
fresh film challenges. To our regular viewers I wish plenty of new pleasant moments. To those who have not yet visited the Festival, I wish time to come and meet us. And to all, I promise marvellous film adventures around the world!
В тези не леки времена, екипът ни успява да преодолее препятствията по пътя, и всяка година сме готови
за нови филмови предизвикателства. На редовните ни зрители пожелавам нови приятни мигове. На тези,
които не са идвали, пожелавам да намерят време и да дойдат да ни видят. И на едните, и на другите обещавам
филмови пътешествия из целия свят!
Prof. Dr. Sc. Emilia Stoeva Проф. д-р Емилия Стоева
Cinematographer, Lecturer in Film and television cinematography at the National Academy for Theater and Film Arts,
New Bulgarian University and Art College for Film and Video Arts.
Филмов оператор, Преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, Нов Български Университет и Арт Колеж по Екранни
изкуства.
I I’d like to begin with a few words by a man whom I did not know personally but who, I’ve been told, had been one of the passionate
guardians of the Strandja Mountain. And of the Veleka river, yet untouched by human incursion. They used to call him “the Miracle” for
his wondrous disposition and charisma. His are the words: “there is no wilderness, there is wild humanity!”
Иска ми се да започна с думите на един човек, когото лично не познавах, но разказваха ми, бил един от ревностните
пазители на Странджа. И на река Велека – все още съхранена от набезите на хората. Наричан Чудото заради чудатия
си нрав и харизма. Негови са думите: “Няма дива природа, има диво човечество!”

Simeon Idakiev Симеон Идакиев

Journalist, currently hosting the original radio shows “One man, one microphone” on “Hristo Botev” programme of the
Bulgarian National Radio and “The World and Everything In It” on the National Cable Television “Eurocom”
Журналист. В момента води авторските рубрики „Един мъж, един микрофон” по програма „Христо Ботев” на БНР и
„Светът и всичко в него” на Национална кабелна телевизия „Евроком”
This festival is unique and of utmost importance to Bulgaria’s future, which main trend for development should be improving
its cultural tourism.
Този фестивал е уникален и изключително важен за бъдещето на България, чиято главна надежда би трябвало да
бъде именно културният туризъм.

Prof. Dr. Lina Anastasova Проф. д-р Лина Анастасова
A marketing expert teaching tourism marketing and marketing research at Burgas Free University; Vice Dean of the
Faculty for Business Studies and Head of the Marketing chair at the University
Преподавател по маркетинг в туризма и маркетингови изследвания в Бургаски Свободен Университет;
Ръководител на катедра „Маркетинг“ и зам.-декан на Факултета по Икономически и управленски науки в
университета.
My wishes to the International Tour Film Festival “On the Eastern Coast of Europe” are to become a leading Tour Film Festival,
setting standards for innovative promotional films and videos about tourism!
Пожелавам Международният Филмов фестивал „На източния бряг на Европа“ да се превърне във водещ
международен филмов фестивал, който поставя стандартите за иновативни рекламни филми и клипове,
популяризиращи туризма!

Professor Selahattin Yildiz Проф. Селахатин Йълдъз

Professor and Dean of the Faculty of Fine Arts at the Marmara University.
Професор и Декан на Факултета по Изящни Изкуства в Мармарския Университет.
We have an expression in our country about tourism: “an industry without a chimney”. As tourism involves different industrial sectors and has a major capacity for creating jobs, this expression marks the importance of tourism in the economics of
countries.
В нашата страна имаме израз за туризма – “индустрия без комин”. Туризмът включва различни промишлени
сектори и има основен капацитет за създаване на работни места, което определя голямото му икономическо
значение.

Vlado Srbinovski Владо Србиновски

President of BALKANIA – Balkan Association of Alternative Tourism
Adviser of APPTRM – Agency for support and promotion the tourism of Macedonia.
BALKANIA is an association for Balkan Alternative tourism which consists of eight member countries from the Balkans
and Italy. Its purpose is to restore the positive image of the Balkans in the public eye and promote its exceptional natural, historical, cultural and anthropological heritage.
Президент на БАЛКАНИА, Балканска Асоциация за Алтернативен Туризъм. Съветник в Агенцията за поддръжка
на туризма в Македония. БАЛКАНИА е асоциация за алтернативен туризъм, съставена от 8 страни-членки от
Балканския полуостров и Италия. Нейната основна цел е да създава положителен имидж на Балканите като
една обща туристическа дестинация, да рекламира невероятната природа и богатото културно-историческо
наследство на полуострова.

AWARDS НАГРАДИ
Awards are bestowed on producers, people and organizations who
invest in the making of tourism productions.
The Festival of Tourism Films – Bulgaria “On the East Coast of Europe” defines one film in each category section to be awarded, giving 4
prizes in each category as follows:

Наградени биват продуцентите, хората и организациите,
инвестиращи в създаването на туристически продукции.
Фестивалът на туристическия филм – България “На Източния
бряг на Европа” определя по една награда за всеки вид продукция
по категории, т.е. 4 награди във всяка категория както следва:

Categories:
1) Nature & Ecotourism
2) Sports & Adventure
3) History & Culture
4) Faith & Traditions
5) Corporate tourism film / spot

Категории:
1) Природа и Екотуризъм
2) Спорт и Приключения
3) История и Култура
4) Вяра и Традиции
5) Корпоративен туристически филм / клип

Sections:
a) Best TV programme
b) Best Promotional film
c) Best Advertising film
d) Best Reporting or documentary film

Видове продукции:
а) Телевизионно предаване
б) Рекламен филм
в) Рекламен клип
г) Научно-популярен и документален филм

One of the award-winning films from the categories above receives
the GRAND PRIX for “The Best Promotional Tourism Production of the
Festival”.
One SPECIAL JURY AWARD is assigned for a COMPONENT (scenario,
directing, cinematography, film editing and sound design).
A NEW SPECIAL AWARD for “Innovative tourist products” is assigned to
a public non-profit organization (municipalities, tourism departments,
organizations, associations, etc.)
Additional prizes and awards by sponsoring organizations are possible.
The awards are bestowed during an official ceremony on the closing
night of the festival.
The award of the Festival of Tourism films “On the East Coast of Europe”
is a plaque of Front Gate of Tsarevets Fortress.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за “Най-добра туристическа продукция” на
Фестивала се присъжда на една от наградените продукции в погорните категории.
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на журито за компонент (сценарий,
режисура, оперaторско майсторство, монтаж или саунддизайн)
НОВА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за “Иновативни туристически
продукти” се връчва на обществена организация с нестопанска цел
(общини, браншови туристически организации, сдружения и др.)
Възможни са допълнителни награди на спонсори и организации.
Наградите се връчват на официална церемония вечерта на
закриването на фестивала.
Наградата на Фестивала на туристическия филм “На източния бряг
на Европа” е плакет на Портата на Царевец.

5 MOMENTS
5 МОМЕНТА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Paravision
Year: 2015
Country: Austria
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:02:53

Продуцент: Paravision
Година: 2015
Държава: Австрия
Категория: Природа и екотуризъм
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:02:53

The idea was to create a cinematic universe where customers confirm
their satisfaction just by looking in the camera.
The music is composed to support the feeling of being there.

Идеята е да се създаде атмосфера, в която клиентите
потвърждават своето задоволство само с един поглед в
камерата.
Музиката е композирана, за да създаде у зрителя усещането, че
е там.

BEAUTIFUL BANGLADESH –
LAND OF RIVERS
КРАСИВИЯТ БАНГЛАДЕШ –
ЗЕМЯТА НА РЕКИТЕ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Market Edge Limited
Year: 2015
Country: Bangladesh
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Advertising film
Duration: 00:03:30

Продуцент: Market Edge Limited
Година: 2015
Държава: Бангладеш
Категория: Природа и екотуризъм
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:03:30

Bangladesh is a nation that is embraced by a phenomenal network of
thousands of rivers with unique characteristics involved with the history, culture, geography and lifestyle of the country.

Бангладеш е нация, опасана от феноменална мрежа от хиляди
реки, с уникални характеристики, вплетени в историята,
културата, географията и начина на живот в страната.

DISCOVER KRKA
ОТКРИЙ КРКА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Igor Šišara
Year: 2015
Country: Croatia
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:06:21

Продуцент: Игор Шишара
Година: 2015
Държава: Хърватска
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:06:21

The film promotes famous and less known locations of the national
park Krka. Natural, historical and sacral locations of the national park,
presented in a new matter.

Филмът промотира известни и не толкова познати места
в националния парк Крка. Природни, исторически и сакрални
локации, представени по нов начин.

POLAR NIGHT MAGIC
МАГИЯТА НА ПОЛЯРНАТА
НОЩ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Otto Production
Year: 2015
Country: Finland
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:04:23

Продуцент: Otto Production
Година: 2015
Държава: Финландия
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:04:23

Winter is not just a single season in Finland – it’s many seasons, starting
from November lasting until early May in the northernmost parts of
the country. As there is snow on the ground for half of the year and the
mood and light vary countless times during this period, it’s impossible
to experience all aspects of winter during a short visit.

Зимата не е просто един сезон във Финландия – тя е много
сезони, започващи от ноември и продължаващи чак до ранен
май в най-северните части на страната. Снегът се задържа
половин година, а светлината и настроението се сменят
безброй пъти, което прави невъзможно да се изпитат всички
аспекти на зимата в една кратка визита.

SON OF THE MOUNTAINS
СИНЪТ НА ПЛАНИНИТЕ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Yavuz Selim Tascioglu
Year: 2016
Country: Turkey
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:17:35

Продуцент: Явуз Селим Тасчиоглу
Година: 2016
Държава: Турция
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Научно-популярен или Документален филм
Продължителност: 00:17:35

This is the story of Bulent Erkan, the Son of the Mountain. Erkan
used to make a living as a shepherd. When he realized that the
wild life around his native land was diminishing day by day, he
decided to take action on his own. He is dubbed “The Son of the
Mountains” due to the fact that he lives in the mountains most
of the time. He takes photos of wild life and shares them on
social media to fight against poachers and bad environmental
policies and to raise awareness.

Това е историята на Бюлент Еркан, Синът на Планината. Еркан до
неотдавна се е прехранвал като овчар. Когато осъзнава, че дивият
живот около него постепенно започва да изчезва, той взема нещата
в свои ръце. Наричат го Синът на Планините, защото там прекарва
по-голяма част от времето си. Еркан снима дивия живот и споделя
кадрите в социалните мрежи, за да се бори срещу бракониери и
практики, които вредят на околната среда, и да даде гласност на
случващото се.

TURKEY – HOME OF
TURQUOISE
ТУРЦИЯ – ДОМЪТ НА
ТЮРКОАЗА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Kala Film Reklamcilik Ve Tanitim Hizmetler Ticaret LTD.
Year: 2016
Country: Turkey
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:02:38

Продуцент: Kala Film Reklamcilik Ve Tanitim Hizmetler Ticaret LTD.
Година: 2016
Държава: Турция
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:02:38

The film features an actor discovering different areas of the Turquoise
Coast, such as Marmaris and Gocek.

Филмът представя актьор, който открива различни места от
Тюркоазения Бряг като Мармарис и Гьочек.

WHEN WAS THE LAST TIME YOU
TOLD A STORY?
КОГА ЗА ПОСЛЕДНО РАЗКАЗА
ИСТОРИЯ?

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Nemesis Creaciones S.L.
Year: 2015
Country: Spain
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:31:36

Продуцент: Nemesis Creaciones S.L.
Година: 2015
Държава: Испания
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Научно-популярен или Документален филм
Продължителност: 00:31:36

When was the last time you told a story?
This is a promotional documentary about one of the most magical
places in Spain, the Ribeira Sacra. A journey through the Romanesque
heritage, its wine, its traditions, its landscape and its people.

Кога за последно разказа история?
Рекламен документален филм за едно от най-вълшебните места
в Испания – Рибейра Сакра. Пътуване през Римското наследство,
виното, традициите, пейзажите и хората.

WHERE SILENCE SPEAKS
КЪДЕТО ТИШИНАТА ГОВОРИ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: К2 Studio s.r.o.
Year: 2013
Country: Slovakia
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:14:00

Продуцент: К2 Studio s.r.o.
Година: 2013
Държава: Словакия
Категория: История и Култура
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:14:00

High Tatras. Sometimes colourful, sometimes veiled in white. The original power of nature reaches deep inside of us. How can we understand
this amazing harmony of colours, sounds and forms of the living and
non-living? How can we understand the monumentality of thoroughly
created space full of tiny details? It is imperceptible by our eyes and
incomprehensible by our mind.

Високите Татри. Понякога пъстроцветни, понякога забулени в
бяло. Истинската сила на природата достига дълбоко вътре
в нас. Как можем да разберем тази невероятна хармония от
цветове, звуци и форми на живото и неживото? Как можем да
разберем монументалността на старателно създаденото
пространство, пълно с малки детайли? Те са незабележими за
нашите очите и неразбираеми за съзнанието ни.

THE SKY-HIGH IMPRESSIONS
НЕБЕСНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Group Falco
Year: 2015
Country: Poland
Category: Sports and Adventure
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:01:54

Продуцент: Group Falco
Година: 2015
Държава: Полша
Категория: Спорт и Приключения
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:01:54

The aim of the film is to show sport and tourism as a common way of
getting adventure. Paragliding is not just a sport. It’s a form of sightseeing and creating incredible memories.

Целта на филма е да покаже спорта и туризма като обичаен
начин за приключения. Параглайдингът не е просто спорт. Той
е начин да разгледаш забележителностите и да си създадеш
невероятни спомени.

VOYAGER: FUNKY NASSAU
ПЪТЕШЕСТВЕНИК: ФЪНКИ
НАСАУ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Tantra Inc.
Year: 2014
Country: Nassau
Category: History and Culture
Subcategory: TV Programme
Duration: 00:26:46

Продуцент: Tantra Inc.
Година: 2014
Държава: Насау
Категория: История и Култура
Подкатегория: ТВ Предаване
Продължителност: 00:26:46

The young Creatives of Nassau come together in college to express the
heartbeats of the hidden jewels of the Caribbean islands. A story told of
the Islands, by the people and about the creative face of Nassau today...
We give you the Voyager: Funky Nassau.

Младите Creatives of Nassau се събират в колежа, за да изразят
ритъма на скритите съкровища на Карибските острови.
Една история за креативното лице на Насау днес, разказана
от островите, от хората. Представяме ви Пътешественик:
Фънки Насау.

#THISISEGYPT
#ТОВАЕЕГИПЕТ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Egyptian Tourism Authority
Year: 2015
Country: Egypt
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:01:33

Продуцент: Туристически Организация на Египет
Година: 2015
Държава: Египет
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:01:33

The concept of the film is to inspire great stories that reflect the authenticity and fusion of Egypt’s offerings, and get the message across from
the people of Egypt to the people of the world.

Концепцията на филма е да вдъхнови незабравими истории,
които отразяват автентичността и синтеза на даровете на
Египет, както и да предаде послание от народа на Египет към
останалия свят.

COULD ONLY HAPPEN IN
GHENT
МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ САМО В
ГЕНТ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Moose & Tash vzw
Year: 2013
Country: Germany
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:06:38

Продуцент: Moose & Tash vzw
Година: 2013
Държава: Германия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:06:38

Part of the social media campaign “#vistighent, your memory is safe
with us”, the film aims to get the viewer’s enthusiasm to really get to
know Ghent. By watching the film he should automatically put Ghent in
his shortlist of city trips.

Част от кампанията в социалните медии “#visitghent,
вашите спомени са на сигурно място с нас”, филмът цели да
ентусиазира зрителя да опознае Гент. След като гледа филма,
зрителят автоматично ще постави Гент в селекцията си на
градове, които трябва да посети.

DUBROVNIK AND TIME
ДУБРОВНИК И ВРЕМЕТО

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: BALDUCI FILM
Year: 2016
Country: Croatia
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:04:11

Продуцент: BALDUCI FILM
Година: 2016
Държава: Хърватска
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:04:11

The theme of the film “Dubrovnik and time” is the passage of time (fast,
slow, natural). We perceive time, and especially, we remember it in a
different way depending on the experiences we have. Dubrovnik never
stops. So it’s never the same. Nor does it maintain a uniform speed, and
thus it provokes emotion: the awe of children, the attraction between two
young people, the intimacy of a dinner by the sea. It just seems still when
we look at it from the air. But we know that its heart never stops beating.

Темата на филма “Дубровник и времето” е потокът на времето (бързо,
бавно, естествено). Ние възприемаме времето, запомняме го спрямо
изживяванията, които имаме. Дубровник никога не спира. Затова и
никога не е същият. Нито пък запазва една скорост. Именно затова
градът провокира емоции – изумлението на децата, привличането
между двама млади, интимността на вечеря край морето. Градът
изглежда неподвижен, когато го гледаме от небето. Но ние знаем, че
сърцето му никога не спира да бие.

WELCOME TO BURGAS
ДОБРЕ ДОШЛИ В БУРГАС

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Burgas Municipality
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Promotional Film
Duration: 00:05:00

Продуцент: Община Бургас
Година: 2015
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:05:00

The film shows the incredible beauty of Burgas, its festivals and most
significant landmarks.

Филмът разказва за необятната красота на град Бургас,
неговите фестивали и най-значими забележителности.

TAP SAFETY VIDEO –
70TH ANNIVERSARY
ВИДЕО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
АВИОКОМПАНИЯ “TAP” –
70ТА ГОДИШНИНА
COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Krypton
Year: 2015
Country: Portugal
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:03:52

Продуцент: Krypton
Година: 2015
Държава: Португалия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:03:52

We chose a group of 10 people aged 7-70 to take their first flight with TAP and
we followed them on their journey to the airport.

Избрахме група от 10 души на възраст от 7 до 70 години, на които
им предстои първият полет с авиокомпания TAP, и проследихме
тяхното пътуване до летището.

THE SPIRIT OF DISCOVERY
ОТКРИВАТЕЛСКИЯТ ДУХ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Ideaias com Pernas
Year: 2015
Country: Portugal
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:02:35

Продуцент: Ideaias com Pernas
Година: 2015
Държава: Португалия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:02:35

The Corinthia Hotel Lisbon film, “The Spirit of Discovery”, presents a
series of experiences that the city of Lisbon offers to its visitors, as well
as the sophistication of the unique accommodations Hotel Corinthia
presents to its guests, making for a combination that turns into an
unforgettable trip.

Филмът “Откривателският дух” на Лисабонския хотел
Коринтия представя серия от преживявания, които Лисабон
предлага на своите посетители, както и изискаността на
уникалните условия, които Хотел Коринтия осигурява на
своите гости. В съчетанието си те формират комбинация,
която се превръща в незабравимо пътуване.

USTI REGION –
GATE TO BOHEMIA
РЕГИОНЪТ УСТИ –
ПОРТАТА КЪМ БОХЕМИЯ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Usti Region
Year: 2015
Country: Czech Republic
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:04:36

Продуцент: Usti Region
Година: 2015
Държава: Чехия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:04:36

The promotional film “Usti Region – Gate to Bohemia” presents the region in the north of the Czech Republic which has been called the Gate
to Bohemia after the beautiful Elbe valley that has been known as Porta
Bohemia for centuries.

Промоционалният филм “Регионът Усти – Портата към
Бохемия” представя региона в северна Чехия, който е наричан
Портата към Бохемия, кръстен на красивата долина Елба,
известна като Пoрта Бохемия от векове.

ASENOVGRAD – THE HOLY CITY
СВЕТИЯТ ГРАД – АСЕНОВГРАД

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Angel Bonchev
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: Faith and Tradition
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:54:00

Продуцент: Ангел Бончев
Година: 2015
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: Научно-популярен или Документален филм
Продължителност: 00:54:00

The film by the journalist Angel Bonchev shows the spirituality of the
town Asenovgrad – the town with the highest number of churches and
chapels in Bulgaria. The history of the temples is presented by people
who felt the blessing in the Houses of God. Tales of miracles, personal
experiences and faith – this is how the film shows the significance of
one of the most important cult places in Bulgaria.

Филмът на журналиста Ангел Бончев представя духовната
страна на Асеновград – градът с най-много църкви и параклиси
в България. Историята на храмовете е представена от хора,
които са усетили благодатта в Божиите домове на Асеновград.
Разкази за чудеса, лични преживявания и вяра – така филмът
разкрива богатството на едно от най-значимите култови
места в България.

WELCOME TO VIET NAM
ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВИЕТНАМ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Year: 2015
Country: Viet Nam
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:07:46

Продуцент: Министерство на външните работи на Виетнам
Година: 2015
Държава: Виетнам
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:07:46

Introducing the appealing tourist destination of Viet Nam.

Представяне на привлекателната туристическа дестинация
Виетнам.

WONDERFUL INDONESIA:
ADVENTURE
ПРЕКРАСНАТА ИНДОНЕЗИЯ:
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

Producer: Ministry of Tourism, Indonesia
Year: 2015
Country: Indonesia
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:05:00

Продуцент: Министерство на Туризма Индонезия
Година: 2015
Държава: Индонезия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:05:00

А promotional tourism film of “Wonderful Indonesia” (adventure
version). This version displays the diversity of breathtaking scenery of
Indonesia’s natural beauty along with endless adventure activities for
tourists to experience during their visit in Indonesia.

Промоционален туристически филм “Прекрасната Индонезия”
(приключенска версия). Тази версия показва различни спиращи
дъха природни пейзажи в Индонезия, както и безкрайни
приключенски дейности, в които туристите могат да се
впуснат по време на своята визита в Индонезия.

CIRCLES OF LIGHT
КРЪГОВЕ НА СВЕТЛИНАТА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Bulgarian National Television
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: Faith and Tradition
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:27:46

Продуцент: Българска Национална Телевизия
Година: 2015
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: Научно-популярен или Документален филм
Продължителност: 00:27:46

The circles of Love, Wisdom and Truth, make the world go round, hide
mysteries and give us signs, the choice is left for us to make. “In nature
everything is written, all we need to do is learn how to read it” says Peter
Danov.

Кръговете на Любовта, Мъдростта и Истината движат света,
крият загадки и дават знаци, а изборът остава за нас самите.
“В природата всичко е написано, само трябва да се научим да го
разгадаем”, казва Петър Дънов.

WONDERFUL INDONESIA:
LOVE
ПРЕКРАСНАТА ИНДОНЕЗИЯ:
ЛЮБОВ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Ministry of Tourism, Indonesia
Year: 2015
Country: Indonesia
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:05:13

Продуцент: Министерство на Туризма Индонезия
Година: 2015
Държава: Индонезия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:05:13

А promotional film of “Wonderful Indonesia” (love version). This version
displays the romantic journey of a couple exploring a wide variety of
unique culture and breathtaking scenery, as well as a warm welcome
from the local people.

Промоционален филм “Прекрасната Индонезия” (версия любов).
Тази версия показва романтичното пътуване на една двойка,
която посещава уникални културни забележителности и
спиращи дъха места, радвайки се на топло посрещане от
местното население.

WONDERFUL INDONESIA:
NORTH SUMATRA
ПРЕКРАСНАТА ИНДОНЕЗИЯ:
СЕВЕРНА СУМАТРА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Ministry of Tourism, Indonesia
Year: 2015
Country: Indonesia
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:03:51

Продуцент: Министерство на Туризма Индонезия
Година: 2015
Държава: Индонезия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:03:51

Home of the diverse array of cultures and fascinating kaleidoscope
of Indonesian life, the region of North Sumatra has many wonders to
be explored. The region spreads from the magnificent Lake Toba, the
largest lake in Southeast Asia, to the jungles of Bukit Lawang, where the
orangutans have their home.

Дом на разнообразна култура и невероятен калейдоскоп от
Индонезийски живот, регионът на Северна Суматра предлага
много чудеса. Регионът се разпростира от величественото
езеро Тоба, най-голямото езеро в Югоизточна Азия, до
джунглите на Букит Лаванг, които орангутаните са направили
свой дом.

WONDERFUL INDONESIA:
WEST PAPUA
ПРЕКРАСНАТА ИНДОНЕЗИЯ:
ЗАПАДНА ПАПУА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Ministry of Tourism, Indonesia
Year: 2015
Country: Indonesia
Category: Corporate tourism film / spot
Subcategory: Advertising Film
Duration: 00:03:53

Продуцент: Министерство на Туризма Индонезия
Година: 2015
Държава: Индонезия
Категория: Корпоративен туристически филм / клип
Подкатегория: Рекламен клип
Продължителност: 00:03:53

The province of West Papua covers the bird’s head of Papua, a large
peninsula on Indonesian New Guinea’s far northwest corner, and the
small islands that surround it. The province has immense natural
resource potential including agriculture, mining, forest products and
eco-tourism.

Провинцията Западна Папуа покрива “птичата глава” на Папуа,
голям полуостров в Индонезийска Нова Гвинея, намираща се в
северозападната част, както и малките прилежащи острови.
Провинцията има огромен потенциал от природни ресурси
като селско стопанство, минно дело, горско дело и екотуризъм.

ARNOLD RIKIL – WATER, AIR,
SUN
АРНОЛД РИКИЛ – ВОДА,
ВЪЗДУХ, СЛЪНЦЕ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Janko Badovinac, Studio Zmajcek
Year: 2014
Country: Slovenia
Category: Nature and Ecotourism
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:58:10

Продуцент: Янко Бадовинач, Studio Zmajcek
Година: 2014
Държава: Словения
Категория: Природа и Екотуризъм
Подкатегория: Научно-популярен или документален филм
Продължителност: 00:58:10

Arnold Rikil, the healer, broke away from his stern father, a wealthy
Swiss factory owner and politician, to Austrian Carintha.

Лечителят Арнолд Рикил бяга в Австрийска Каринтия от
строгия си баща, швейцарски политик и собственик на фабрика.

VIENNA / NOW
ВИЕНА / СЕГА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: SLASH
Year: 2016
Country: Austria
Category: History and Culture
Subcategory: TV Programme
Duration: 00:10:11

Продуцент: SLASH
Година: 2016
Държава: Aвстрия
Категория: История и Култура
Подкатегория: ТВ Предавания
Продължителност: 00:10:11

Discover the most exciting aspects of Vienna, expеrience great sights
and hidden highlights amidst the hustle and bustle of everyday life.
British journalist and Vinnese-by-choice Chris Cummins guides you
through the city, introduces fascinating personalities and provides
amusing “survival tips” for enjoyable tours.

Открийте най-вълнуващите аспекти на Виена, преживейте
великолепни гледки сред шума на града и ежедневието.
Британският журналист и виенчанин по избор Крис Къминс ще
ви разходи из града, ще ви запознае с невероятни персонажи и ще
даде забавни “съвети за оцеляване” за една прекрасна ваканция.

JOURNEY WITH THE THRACIAN
KINGS
ПЪТЕШЕСТВИЕ С
ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Bulgarian National Television
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:45:26

Продуцент: Българска Национална Телевизия
Година: 2015
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален Филм
Продължителност: 00:45:26

Why did Homer say that the Thracians are equal to the Gods, and can
we believe him? This is how he described the Thracians in “The Iliad”.
Thе team behind the documentary “Journey with the Thracian kings” is
trying to find the answer to this question.

Защо Омир казва, че траките са равни с Боговете и можем
ли да му вярваме? Така той е описал траките в “Илиада” .
Отговор на този въпрос търси екипът на документалния филм
“Пътешествие с Тракийските царе”.

THE COLOURFUL FACE OF
DOBRUDZHA
КРАСИВОТО ЛИЦЕ НА
ДОБРУДЖА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Dobrich Municipality
Year: 2013
Country: Bulgaria
Category: Faith and Traditions
Subcategory: Promotional Film
Duration: 00:05:00

Продуцент: Община Добрич
Година: 2013
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:05:00

Тhe film “The Colourful face of Dobrudzha – on the border of two аges”
promotes the region as a place where different cultures and religions
meet and live together through time.

Филмът “Пъстрото лице на Добруджа – на границата между
две епохи” промотира региона като място, където се срещат и
съжителстват във времето различни култури и религии.

MESSEMBRIA ORPHICA – A
TALE OF NESSEBAR IN NOTES
MЕСЕМБРИЯ ОРФИКА –
РАЗКАЗ ЗА НЕСЕБЪР В НОТИ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Nessebar Municipality
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:23:46

Продуцент: Община Несебър
Година: 2015
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност:00:23:46

“Messembria Orphica – A Tale of Nessebar in Notes” is a film about the
first edition of the classical music festival, which took place in September, 2015, in the UNESCO city. The festival is inspired by prof. Mario
Hosen the world-famous interpreter of the music of Paganini.

“Месембрия Орфика – Разказ за Несебър в Ноти” е филм за
първото издание на фестивала за класическа музика, който
се проведе от 18 до 20 септември 2015 г. в града на ЮНЕСКО.
Вдъхновител на фестивалa e световноизвестният солист,
интерпретатор на музиката на Паганини, проф. Марио Хосен.

MUSIC VOYAGER: HEARTBEATS
OF THE BAHAMAS
МУЗИКАЛЕН
ПЪТЕШЕСТВЕНИК:
ПУЛСЪТ НА БАХАМИТЕ
COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Tantra INC.
Year: 2014
Country: The Bahamas
Category: History and Culture
Subcategory: TV Programme
Duration: 00:24:56

Продуцент: Tantra INC.
Година: 2014
Държава: Бахамите
Категория: История и култура
Подкатегория: ТВ Предаване
Продължителност: 00:24:56

The modern heartbeat of the Bahamian Islands lies in the creative spirit
of its people, resonating as a perfect storm across the entertainment
horizon of our world. The Bahamas are known for beauty, lifestyles
and adventures, but the wonder of these islands is the hospitality of
the people. One does not “visit” the Bahamas. One comes home to the
Bahamas!

Модерният пулс на Бахамските острови се крие в
креативността на местното население, резониращо като
перфектна буря на хоризонта на световния шоубизнес.
Бахамите са известни със своята красота, начин на живот
и приключения, но чудесата на островите се крият в
гостоприемството на жителите. Човек не просто посещава
Бахамите. Човек се прибира вкъщи на Бахамите!

SHARJAH TOURISM FILM
ТУРИСТИЧЕСКИ ФИЛМ НА
ШАРДЖА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Sharjah Commerce and Tourism Development Authority
Year: 2015
Country: UAE
Category: History and Culture
Subcategory: Promotional Film
Duration: 00:07:10

Продуцент: Агенция по търговията и развитието на туризма –
Шарджа
Година: 2015
Държава: OAE
Категория: История и култура
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:07:10

A tourism film following different nationalities of people discovering the
emirate of Sharjah, from the urban city sights and heritage areas to the
mountains and beaches of the east coast.

Туристически филм, проследяващ хора от различни националности,
които изследват Емирството Шарджа – от градските
забележителности и исторически райони, до планините и плажовете
на източното крайбрежие.

STARA ZAGORA
СТАРА ЗАГОРА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Stara Zagora Municipality, Five Star Media
Year: 2013
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:27:45

Продуцент: Община Стара Загора, Five Star Media
Година: 2013
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност: 00:27:45

This is a film about the city Stara Zagora as a Bulgarian cultural and
historical center. A romantic expedition, in which the viewers can
discover the forgotten copper mines, the beautiful Roman mosaics, the
burned down debris, as well as the preserved fine architecture and fascinating nature. Besides that they can get to know the dramatic literary
history of Bulgaria’s most literary town.

Това е един филм за Стара Загора като културен и исторически
център на България. Романтична експедиция, в която
зрителите откриват забравените медни рудници, красивите
римски мозайки, опожарените отломки, но и запазена изящна
архитектура и изумителна природа. Освен това те ще се
запознаят и с драматичната литературна история на найлитературния български град.

THE BROTHERHOOD OF OLD
MASONS
БРАТСТВОТО НА СТАРИТЕ
ЗИДАРИ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: “The Old Masons” Union, Veliko Tarnovo
Year: 2016
Country: Bulgaria
Category: Faith and Traditions
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:42:40

Продуцент: СНЦ “Старите Зидари” Велико Търново
Година: 2016
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност: 00:42:40

An art documentary about the old masons who, as builders and architects of our Planet, left behind countless masterpieces. We can find
their signs – a compass and a right angle entwined, two triangles, in the
most majestic constructions.

Документално-художествен филм за старите зидари, оставили
безброй шедьоври като строители и архитекти по нашата
планета. Техните знаци – преплетени компас и прав ъгъл, два
триъгълника, откриваме в най-величествените строежи.

THE DANUBE IN SERBIA: 588
IMPRESSIONS
СРЪБСКИЯТ ДУНАВ: 588
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Supernatural
Year: 2015
Country: Serbia
Category: History and Culture
Subcategory: Promotional Film
Duration: 00:05:53

Продуцент: Supernatural
Година: 2015
Държава: Сърбия
Категория: История и Култура
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:05:53

The Danube is the only large European river that flows from West to
East. Throughout history the river had a major role as a link and as a
border, as the lifeblood of commerce. That is why the journey along
the Danube is like a visit to a museum of European history – filled with
“exhibits” of natural rarities, deep layers of cultural heritage, colorful
lifestyles, events, tourist offers and attractions.

Река Дунав е единствената голяма Европейска река, която тече
от Запад на Изток. През историята си тя е играла важна роля
като връзка, като граница, като артерия на търговията. Ето
защо едно пътуване по Дунава е като посещение на музей по
Европейска история – изпълнено с “експонати” на природни
рядкости, дълбоки пластове културно наследство, цветни
ежедневия, туристически оферти и атракции.

ТHE MEMORY OF THE RIVER
ПАМЕТТА НА РЕКАТА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Lovetch Municipality
Year: 2014
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:15:52

Продуцент: Община Ловеч
Година: 2014
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност: 00:15:52

The film presents in short the history, culture, landmarks and city structure of Lovetch, from ancient to modern times, from the perspective
of historical documents and travelers who have passed through the
region.

Филмът представя накратко историята, бита,
забележителностите и градоустройството на Ловеч от найдълбока древност до наши дни през погледа на историческите
извори и пътешествениците, преминали оттук.

ТHE RIGHT HAND OF ST. IVAN
ДЕСНИЦАТА НА СВ. ИВАН

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Bulgarian National Television
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: Faith and Traditions
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:50:32

Продуцент: Българска Национална Телевизия
Година: 2015
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност: 00:50:32

Why did the Bulgarian icon painters from the Revival period paint St.
Ivan Rilski without his right hand? What is the fate of the Saint’s hand
and where is it today? A journey from Veliko Tarnovo, through Tinos
Island in Greece to the Rila Monastery.

Защо възрожденските художници са рисували Св. Иван Рилски без дясна
ръка? Каква е съдбата на десницата на светеца и къде се намира днес
тя? Едно пътуване от Велико Търново, през остров Тинос – Гърция, до
Рилския Манастир.

THRACIAN HOLY GROUND ST.
ILIA
ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ СВ.
ИЛИЯ

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Deymos Studio.
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: Faith and Traditions
Subcategory: TV Programme
Duration: 00:05:40

Продуцент: Студио “Деймос” ЕООД
Година: 2015
Държава: България
Категория: Вяра и Традиции
Подкатегория: ТВ Предавания
Продължителност: 00:05:40

The film presents a new archeological site in the town Velingrad.

Филмът представя една новa археологическа находка в гр.
Велинград.

TO BUILD A FOUNTAIN
ДА ПОСТРОИШ ЧЕШМА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Bulgarian National Television
Year: 2015
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: TV Programme
Duration: 00:19:00

Продуцент: Българска Национална Телевизия
Година: 2015
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: ТВ Предавания
Продължителност: 00:19:00

А documentary by the Regional Television Centre of Blagoevgrad. A
television tale of the family tradition in the villages of the region of
Satovcha to build fountains in memory of their loved ones, who have
passed away, or just for the good health of family and friends. A tradition that has been around for decades and have been passed through
generations. A tradition sung in many songs.

Документален филм на Регионален Телевизионен Център –
Благоевград. Телевизионен разказ за традицията семействата
в селата в района на Сатовча да изграждат чешми в памет на
починали близки или пък за здраве. За една традиция, която се
пази от десетилетия и се предава през поколенията. За една
традиция, възпята в песни.

TOURISM IN PALESTINE
ТУРИЗЪМ В ПАЛЕСТИНА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: DAR Films
Year: 2011
Country: Palestine
Category: History and Culture
Subcategory: Promotional film
Duration: 00:15:22

Продуцент: DAR Films
Година: 2011
Държава: Палестина
Категория: История и Култура
Подкатегория: Рекламен филм
Продължителност: 00:15:22

The film spots the light on tourism in Palestine, covering all its aspects,
including history, faith, relaxation resorts and food varieties. The film
can easily serve as a guide that gives tourists the options available
when visiting Palestine and the interesting checkpoints that they can
stop by on their tour through the Holy land.

Филмът насочва светлината към туризма в Палестина,
покривайки всичките му аспекти – история, вяра, курорти
за релаксация и разнообразна храна. Филмът показва на
посетителите възможностите, които ще се открият пред
тях, посещавайки Палестина и интересните спирки, през които
могат да преминат по време на пътуването си из Светата земя.

VELIKO TARNOVO – IN THE
HEART OF HISTORY
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – В
СЪРЦЕТО НА ИСТОРИЯТА

COMPETITION PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
Producer: Black Stamp
Year: 2016
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: Reporting or Documentary
Duration: 00:26:00

Продуцент: Блек Стамп ООД
Година: 2016
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: Научно-Популярен или Документален филм
Продължителност: 00:26:00

“Veliko Tarnovo – in the heart of history” is the first Bulgarian tourism
documentary, shot and produced by the highest standard in cinema
productions – 4K Resolution. The film was produced by “Black Stamp”
studios, commissioned by the Tourism Information Center “Tsarevgrad
Tarnov”.

“Велико Търново – в сърцето на историята” е първият за
България документален туристически филм, произведен и
прожектиран в най-високия технически стандарт за кино – 4К
формат. Продукцията е реализирана от студио “Black Stamp” по
поръчка на Туристическия информационен център “Царевград
Търнов”.

VOYAGE
ВОАЯЖ

COMPETITION
COMPETITIONPROGRAMME
PROGRAMME
СЪСТЕЗАТЕЛНА
СЪСТЕЗАТЕЛНАПРОГРАМА
ПРОГРАМА
Producer: VIZZART ltd. and Premire Studio
Year: 2013
Country: Bulgaria
Category: History and Culture
Subcategory: TV programme
Duration: 00:25:00

Продуцент: VIZZART ltd. and Premire Studio
Година: 2013
Държава: България
Категория: История и Култура
Подкатегория: ТВ Предаване
Продължителност: 00:25:00

Voyage is a reality TV show, which focuses on the abilities of the hosts
to navigate the places and sites they visit, as well as discovering historical and cultural landmarks, fashion tendencies, entertainment facilities,
attractions and events, which are typical for the destination they are
visiting.

ВОАЯЖ е риалити шоу, което е фокусирано върху способността
на водещите да се ориентират на място и да откриват както
исторически и културни забележителности, така и модни
тенденции, развлекателни заведения, атракциони и събития,
характерни за дестинацията.

