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Dağ Filmleri Festivali 12 yaşında...

12. Dağ Filmleri Festivali 27 Ekim’de
İstanbul’da başlıyor
Bu yıl 12. kez gerçekleşecek olan Dağ Filmleri Festivali, 27-29 Ekim 2017
tarihlerinde İstanbul’da sinema ve maceraseverler ile buluşacak.
Dağ Kültürü Derneği tarafından düzenlenen ve doğa, keşif, macera ve belgesel
sinema tutkunlarını bir araya getirecek festivalde ödül rekortmeni filmlerin yanı
sıra adrenalin dolu 13’film gösterilecek.
Türkiye'nin, doğa, keşif ve macera konulu, ilk ve tek film festivali olan Dağ Filmleri
Festivali, 27 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda, izleyicileriyle buluşacak. 3
gün sürecek festivale bu yıl Beyoğlu Aynalıgeçit ev sahipliği yapacak.
Film seçkisi ilgi çekici
Dünya festivallerinde gösterilen yüzlerce film arasından belirlenen 2017 seçkisi 13
filmden oluşacak. Seçkide; rafting, dalış, dağcılık, kaya tırmanışı, base jump, kayak,
deniz kanosu, dağ bisikleti gibi doğa sporları belgeselleri ve gezi, keşif ve insan
hikayeleri yer alıyor.
Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Dağ Filmleri Festivali dağ ve doğa bilincine
dikkat çekiyor, ulusal dağ ve doğa belgeselciliğine katkı sağlayarak doğa kültürü
alanındaki önemli bir boşluğu dolduruyor.
Festivalin programıyla ilgili bilgi almak ve etkinlikleri takip etmek için, aşağıdaki
iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.
Web
: www.dagfilmfest.org
E-posta
: bilgi@dagfilmfest.org
Facebook
: http://www.facebook.com/DagFilmleriFestivali
Twitter
: http://twitter.com/DagFilmFest
Basın bülteni bilgi için:
Murat Yılmaz – Festival Koordinatörü – murat.yilmaz@dagfilmfest.org (532) 345 99 03
DAĞ FİLMLERİ FESTİVALİ: Her yıl izleyicilerine dünyanın en iyi film ve belgesellerini sunan
festival, fotoğraf ve kitap sergilerine, seminerlere ve alanında dünyaca tanınan konuşmacıların
katıldığı söyleşilere de ev sahipliği yaparak Türkiye’de Doğa Kültürü alanındaki çok önemli bir
boşluğu dolduruyor. www.dagfilmfest.org
DAĞ KÜLTÜRÜ DERNEĞİ, dağ ve doğa eksenli kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek ve bu alanlarda
yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Eylül 2009 ‘ da kuruldu. Aralık 2009’da Fransa’da Türkiye mevsimi
etkinlikleri kapsamında Autrans dağ ve macera filmleri festivaline katılarak etkinlikler düzenledi.
Dernek çalışma alanındaki, kültür ve sanat üretiminin arttırılarak bu alanda toplumsal hafızanın oluşturulmasına
yönelik arşiv çalışmaları ve organizasyonlar düzenleyecek. DKD, Dağ filmleri festivalinin yanısıra “Doğa
Kütüphanesi”, film ve fotoğraf atölyeleri gibi etkinliklerle tüm doğaseverleri buluşturacak bir paylaşım ortamı
yaratmayı ve kültür hayatımızda önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. www.dkd.org.tr

