OPROEP DEELNAME JONGERENJURY 2022
Ben je tussen de 15 en 25 jaar oud, gek op film en heb je een uitgesproken
mening? Dan pas jij perfect binnen onze jongerenjury 2022!
Op kosten van Film by the Sea verblijf jij samen met de andere juryleden en
begeleiders ruim een week lang op het historische zeilschip ‘Vrijbuiter’
(https://www.vrijbuiterzeilen.nl/) in Vlissingen, volg je verschillende workshops
en seminars en ga je ook nog eens een videoclip opnemen voor een Zeeuwse
band. Daarnaast is het jouw taak om samen met de andere juryleden een aantal
geselecteerde films te beoordelen. Klinkt als een droombaan toch?

Tijdens het prestigieuze filmfestival van Film by the Sea selecteert de jongerenjury, die dit jaar uit 12
Nederlandse en Belgische jongeren bestaat, uit een aantal films de Youth Jury Award 2022. Film by the Sea
vindt plaats van 9 t/m 18 september 2022 in CineCityXL in Vlissingen, maar jouw taak loopt van vrijdag 9 t/m
zaterdag 17 september.
Veel films kijken dus, maar ook een unieke kans om op een bijzondere manier in het festival te duiken en om
professionals te ontmoeten.
Wat verwachten we van jou?
-

Je bent tussen de 15 en 25 jaar oud;
Je bent beschikbaar van vrijdag 9 t/m zaterdag 17 september;
Je bent niet bang om je mening te geven en kijkt kritisch naar films (dat leren we je in deze week);
Je bent bereid om de schoolboeken even aan de kant te leggen en deze week school over te slaan. (wij
kunnen helpen bij het opstellen van het verzoek om deze week afwezig te zijn);
Bereid om vierkante ogen op te lopen;
Hebt er ontzettend veel zin in!

Wat bieden wij?
-

Een onvergetelijke deelname aan de leukste jury van het festival;
Een onvergetelijke ervaring;
Gegarandeerde topselectie aan films om te beoordelen;
Toegang tot het openingsgala van Film by the Sea 2022 en andere evenementen tijdens het festival;
Seminars en workshops door experts uit de filmwereld;
Professionele begeleiding;
Volpension en verblijf op het historische zeilschip ‘Vrijbuiter’ in Vlissingen;
Vrienden voor het leven.

Wat is Film by the Sea
Film by the Sea is het vierde filmfestival van Nederland en jaarlijks één van de belangrijkste culturele
evenementen in Zeeland. Van 9 tot en met 18 september 2022 beleeft het festival de 24e editie en kan een
breed publiek genieten van zo’n 140 films uit alle hoeken van de wereld. De ruggengraat van het festival wordt
gevormd door boekverfilmingen, waarvan er acht in competitie worden beoordeeld door een Vakjury.
Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een Jongerenjury, een International Student Jury en een jury voor
de beste Franstalige film. Onder normale omstandigheden trekt Film by the Sea jaarlijks zo’n 44.000 bezoekers.
De hoofdlocatie van Film by the Sea is CineCity Vlissingen, direct aan het water. Daardoor wordt het festival
ook wel ‘Cannes aan de Noordzee’ genoemd. De locatie en het bomvolle, verrassende programma (met
premières, competities, talkshows, special events, feesten en heel veel filmvertoningen) brengen gasten en
bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten samen op de rode loper.
Geïnteresseerd? Stuur je motivatie met het aanmeldingsformulier dan per e-mail naar Claudia Polverosi:
claudia@filmbythesea.nl
Je kunt tot 1 augustus 2022 reageren.

