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  Paşî

Festîvala Fîlmên Kurd a Berlînê, ji hêla mîtosfilm ve hatî 
organîzekirin, di sala 2002 — an de hate damezrandin û 
di cotmeha 2021 — an de yanzdehemîn pêşandana xwe 
pîroz bike.  Di taybetmendiya xwe de, festîval mezintirîn 
bûyera li ser fîlimê Kurd li Ewropayê ye.  Bernameya 
pirfireh di derheqê cihêrengiya civaka kurd de nerîtan 
dide û cîh ji bo hevdîtin û danûstendinên kesane yên di 
navbera fîlimçêker û temaşevanên Berlînî de çêdike.  Fîlm 
û hevdîtin ne tenê ji bo cihêrengiya çandî têgihîştinê 
diafirîne, lê di heman demê de tiştê ku mirovan bi hev re 
dimeşîne, bêyî ku ji eslê wan were, eşkere dike.  Em 
piştgiriyê didin şikestina pêşdaraziyan û tevkariyê li 
têgihîştina navbêna çandî û pêşkeftina kozmopolîtîzm û 
toleransê dikin.

Bernameya Focus

Festîvala me yazdehemîn dewra xwe dw ye û di vê çapa 
festîvalê de em li ser başûrê Kurdistanê disekinin, ew jî 
Kurdî ye: Bashur Kurdistan û ji nêz ve li tiştên ku di van 20 
salên dawîn de li wir hatine kişandin binêrin.  Ji ber vê 
yekê pir pêş de, pir tişt çêdibûn.  Pîşesaziya fîlima kurdî li 
Bashur li malê ye.  Ya ku tê pêşkêş kirin ew e ku ji hêla 
rejîmên zordar ên li Rojava, Bakur û Rojhilat ve tê sansur 
kirin û sabote kirin.  Bashur bi festîvalên navneteweyî yên 
fîlman ên wekî Festîvala Fîlman a Duhokê ve mêvan û 
fîlmçêkerên ji çar aliyên cîhanê kişandiye ser xwe û ji bo 
derhêner û berhemên Kurd bazarek fîlman çêkiriye.  
Bashur ji bo derhênerên kurd û navneteweyî cîhek derfetê 
ye, û ev cîhê derfetê ye ku aramiyek bi tevahî nû, hema 
nediyar dide ji sînemaya kurdî.
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 Locations

11emîn Festîvala Fîlmên Kurdî îsal dîsa li sînemayên 
Babylon, Moviemento û FSK Kino pêk tê. Cihên din ên 
bernameya piştgirî û bernameya zarokên me saziya çandî 
Villa Ulme 35. yearsal, hunermend Lisa Calan dê 
pêşangeha "Cihê ku hêvî diqede, serhişkiya me dest pê 
dike" pêşkêş bikin. Pişt re, hevkarê hevkariya me Weqfa 
Jiyan ji bo Mafên Mirovan e.V. dê bi hunermendek re bi 
sînemakar û çalakvana kurd Lisa Calan re biaxive û 
pêvajoya saxbûnê ya wê piştî ku ew bû qurbana êrîşa DAI 
ISISê vebêje. Wekî hevkarek nû, me ji sala borî ve kariye 
pêşwaziya sînemaya kultê FSK Berlin li Kreuzberg bike, 
ku em ê bernameya xweya ezmûnî û beşek ji pêşbaziya 
kurtefîlman nîşan bidin. Digel bernameya meya festîvalê 
ya Berlînê, em dîsa serhêl in û em ê ji destpêka fermî ya 
festîvalê bernameya li seranserê welêt û gelek fîlimên li 
seranserê cîhanê nîşan bikin. Ev derfetê dide me ku em 
bigihîjin temaşevanek berfireh, nemaze li herêma Kurdan.  

Wekî we Pasaporta serhêl di sê guhertoyan de tê:

 24h Pass

 7Day Pass

 30Day Pass

Pasên serhêl dê ji destpêka fermî ya festîvalê di 14-ê 
Cotmeh, 2021-an de li www.kurdisches-filmfestival.de 
peyda bibin

Bê guman, em awayên dravdanê yên asayî (Visa, PayPal) 
pêşkêş dikin.

www.kurdisches-filmfestival.de
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 Bername

Bernameya festîvalê dê di sala 2021 — an de ji derdorê be
40 fîlimên metrajdirêj, belgefîlm û kurte fîlim, û hem jî 
piştgirîkirina bûyerên wekî nîqaşên panelê berhev bikin.  
Pêşbaziya kurtefîlman, mîna bernameya ceribandinê, ji ber 
daxwaza zêde û bertekên erênî dikeve çapa xwe ya 
duyemîn. Ji Gulana 2021 — an, derhêner dikarin beşdarî 
banga meya vekirî bibin, ku me bi kanalên xwe yên medya 
civakî, malper û rêwîtiya fîlimê, platformek festîvalê 
weşand. Ji hejmara zêde ya serlêdanan, me 11 kurtefîlm ji 
hemî herêmên Kurdistanê û diyasporayê, û fîlimçêkerên 
navneteweyî yên ku bi mijarên kurdî mijûl bûne, ji bo 
2yemîn pêşbirka kurtefîlman hilbijart.

Fîlma vekirinê ya îsal a di beşa fîlmên metrajdirêj de 
"Ezmûn" a Shawkat Amin Korki ye û dê di 11'emîn Festîvala 
Fîlmên Kurd a Berlînê de promiyera xwe ya Elmanî bike. Di 
Tebaxê de, fîlimê derhênerê navdar di Pêşbaziya 
Navneteweyî ya 55. Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya 
Karlovy Vary de hate pêşandan û li wir pêşandana xweya 
cîhanî pîroz kir. Bilêt li www.babylonberlin.eu hene

Fîlmên din ên di bernameya me de du fîlimên dirêj ên 
derhênerê Kurd-Fransî Hiner Saleem hene, di nav wan de 
Après la Chute ji 2009. Fîlim hilweşîna dîktator Saddam 
Husên ji perspektîfa diyasporaya Kurd li Berlînê nîşan dide.

www.babylonberlin.eu
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Têkiliya heyî 

Civaka Kurd li Berlînê niha di nav xwe de dihewîne zêdetirî 
100,000 mirovên ji welatên xwemalî Tirkiye, Sûriye, Iraq û 
ran.  Li dû xurtkirinê Penaberên ji van herêman berê Bi 
salan hejmara penaberên kurd jî zêde bû, ku li Berlînê 
parastin dît. Zêde belav dibe pêşdarazî û êrîşkarî di civakê 
de ber bi mirovên bi paşeroja koçberiyê. Ji bo dijberiya 
dabeşbûn û pêşdaraziyên di nav civata meya pirçandî de 
ew e Pir girîng e ku mirov ji pêkhateyên cihêreng ên çandî 
têkevin diyalogek kesane û bi vî rengî têgihîştinek ji 
rastiyên cihêreng ên jiyanê biafirîne. 

Dost

Festîvala Fîlmên Kurd ji aliyê Senatoya Berlînê ya Çand û 
Ewropayê ve tê piştgirîkirin û di çarçoveya sektora çar 
salan de piştgirî tê dayîn. Patronaja îsal Dr. Klaus Lederer 
dewr girt. Enstîtuya Goethe Irak ji sala 2018 — an vir ve 
hevkarê fermî yê Festîvala Fîlmên Kurd a Berlînê ye.  
Thissal jî, bi hevkariya komela dêûbavên kurd Yekmal e.V., 
rêze fîlimên zarokan têne plan kirin, ku em ê ji bilî 
bernameya xwe ya piştgiriyê li hevkarê cîhê xwe 
Interkulturanstalten Westend – Ulme35 pêşkêş bikin.  
Bernameya meya piştgiriyê ji hêla Weqfa Jiyan a ji bo 
Mafên Mirovan e.V. Em li bendê ne ku bi hevkarên xwe re 
bixebitin û ji her kesî re spas dikin ku wan bi salan piştgirî 
dan sînemaya Kurdî li Berlînê.




