Oproep: juryleden The New Jury
Wil jij meepraten over films?
Onderdeel zijn van een festivaljury?
De eerste New Amour Award uitreiken?
Roffa Mon Amour is op zoek naar drie jongeren die samen de The New Jury 2021 vormen. Voor
het eerst bieden we Rotterdamse filmliefhebbers de kans om de films uit het programma van
Roffa Mon Amour te bekijken, om samen te beslissen welke filmmaker met de New Amour
Award naar huis gaat. Dus, ben je een filmfreak met een kritische blik en heb je zin in een
cultureel, zomers uitstapje, dan nodigen we je uit om jurylid te worden tijdens de 9e editie van
Roffa Mon Amour.
W at ga je doen?
• Je krijgt twee keer een workshop van professionals uit de filmindustrie. Zij helpen je op
weg met het kijken, analyseren en duiden van films.
• Voorafgaand aan het festival kijk je met twee andere juryleden naar de films in de
competitie.
• Tijdens een afsluitende sessie besluit je met je mede-juryleden welke film de New
Amour Award verdient en schrijf je een juryrapport over jullie beslissing.
• In het laatste weekend van het festival presenteer je als jury het juryrapport aan het
publiek en reiken jullie de New Amour Award uit aan de winnende filmmaker (eventueel
online). We begeleiden je om dit op een creatieve manier te presenteren.
• Ten slotte is er de mogelijkheid jullie juryrapport of andere ervaringen te delen in de
vorm van een podcast.
W at bieden wij jou?
• De kans om het Roffa Mon Amour programma in te duiken;
• Volledige toegang tot het festival van woensdag 4 augustus tot en zondag 15 augustus
2021;
• Twee workshops waarbij je leert films bekijken en beoordelen;
• Begeleiding van het Roffa Mon Amour team tijdens het gehele traject;
• De mogelijkheid je netwerk uit te breiden en je horizon te verbreden;
• Een afsluitende borrel met de jury en het Roffa Mon Amour team;
• Deelname de jury is op vrijwillige basis.
W ie zoeken we?
• Filmliefhebbers tussen 16 en 23 jaar, woonachtig in Rotterdam of omstreken;
• Een achtergrond in Filmstudies is geen vereiste, interesse in film staat voorop;
• In een periode van een week in juli ben je beschikbaar voor workshops, film kijken en
de afsluitende sessie, dagen nader te bepalen;
• Beschikbaar op zaterdag 14 augustus.
Lijkt het je tof om mee te doen? Stuur ons voor dinsdag 1 juni 2021 een mail naar
seeyou@roffamonamour.com, met een korte introductie over jezelf, en de film die je afgelopen
jaar het meest raakte en waarom. En wie weet zien we jou terug in de The New Jury!
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