12. Frankfurt Türk Film Festivali Basın Bülteni
Bu yıl 12.si düzenlenen Frankfurt Türk Film Festivali 9 – 18 Kasım 2012 tarihleri arasında
Cinestar Metropolis’te gerçekleşecek. Bu yıl festivalimiz Hessen Eyaleti Başbakanı Volker
Bouffier, Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı, Adalet ve Uyum ve Avrupa İlişkilerinden
Sorumlu Devlet Bakanı Jörg‐Uwe Hahn, Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter
Feldmann ve Frankfurt T.C. Başkonsolosu İlhan Saygılı’nın himayesi altında düzenlenecek.
Festivalimizin ana bölümünü Türk filmleri oluşturmakta. Bu bölümde Türkiye’de büyük
gişe hasılatı yapan – açılış filmi “Dedemin İnsanları” gibi – filmlerin yanısıra, sosyal içerikli –
“Toprağın Çocukları” gibi – filmlerde gösterilecek.
“Almanya’dan filmler” başlığı altında gösterildiği zaman büyük gişe başarısı elde edilen
“Türkisch Für Anfänger” adlı filmde gösterilecek.
Avrupa Filmleri bölümünde ise ana konu arkadaşlık hikayeleri; bu bölümde Fransa ve
Hollanda’dan filmler yer alacak. Fransa yapımı olan “Ziemlich Beste Freunde” bu filmlerin
birisi.
Geçen yıl Türkiye’den Almanya’ya iş göçün 50. yılı kutlanmıştı. Bu vesile ile çekilen belgesel
“Mit dem Transit durch Almanya 50 Jahre Heimat in DeutschTürkland“ festivalimiz kapsamında
seyirci ile buluşacak.

Festival çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerimizde yine her yıl olduğu gibi büyük bir ilgi
ile takip edileceğini umuyoruz. Festivalimizi bu yıl Türkiye’de büyük ilgil uyandıran
Anadolu’nun Renkleri Doğum, Düğün, Ölüm adlı sergi ile 9 Kasım günü Cinestar Metropolis’in
galerisinde açacağız; sergi festivalin son gününe kadar ziyaret edilebilinecek.
Galamız 11 kasım’da bu yıl Zoopalai Frankfurt’ta gerçekleşecek. Gala’ya Türkiye’den çok
sayıda konuklar katılacak, Emel Sayın, Aytaç Arman, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe
bunlardan bir kaçı. Galamızda Türk sinemasının değerli sanatçılarına onur ödülleri
sahiplerini buluşacak.
13 Kasım’da Dr. Hoch’s Konservatorium’da Yeşilçam müzikleri gecesi düzenlenecek. Grup
Natürel Sesler birbirinden güzel ve unutulmaz film müziklerini seslendirecek.

Festival her yıl kendini yeniliyerek ortaya çıkmayı hedefliyor. Bu yılda yine bu hedeften
ötürü iki yeni proje festivalimize dahil oldu: ilki iki gün sürecek olan ve Mustafa
Üstündağ’nın katılımı ile gerçekleşecek bir oyunculuk atölyesi. Bir diğeri ise festivali sinema
salonundan şehir hayatına taşımayı hedeflediğimiz bir proje kapsamında gerçekleşecek
„Türk Film Festivali Frankfurt Okullarında“ adlı etkinliğimiz. Burada Frankfurt’tun Schiller
okulunnda öğrenciler ile birlikte seçilmiş bir film izlenecek ve ardından bu film hakkında
öğrenciler ile birlikte tartışılacak. Bu yıl seçtiğimiz film geçen sene büyük bir gişe yapan
„Almanya – Willkommen in Deutschland“.
Türk Film Festivali Frankfurt Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Kültür Dairesi ve
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek görmektedir. Bu yıl 12.sini
düzenlediğimiz Türk Film Festivali sponsorlarımızın desteği olmadan gerçekleşemezdi. Bu
nedenle özellikle anasponsorlarımız Allianz, Deutsche Bank, Yeni Rakı, Ay Yıldız, İşbank ve
RouteControl ve daha nicelerine çok teşekkür ederiz. Bu seneki medya ortaklarımız TRT,
Hürriyet, Sabah, Journal Frankfurt ve Atgb festivalimize büyük destek vermektedirler.
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