
CLADE lança a segunda edição do festival audiovisual “Luzes, câmera e
educação!”

Estão abertas as inscrições para esta segunda edição, que acontecerá em San
José, Costa Rica, nos dias 29 e 30 de novembro, e exibirá audiovisuais com a
temática:  “Pela  superação  da  violência  e  da  discriminação  por  orientação
sexual e identidade de gênero nos centros educativos”

A Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE), em parceria
com o  Escritório Regional  do UNICEF para a América Latina e o Caribe,  a
Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex para
a  América  Latina  e  o  Caribe  (ILGALAC), a  Agenda  Cidadã  pela  Educação
(ACED)  ,    o programa  Agenda Jovem     da  Universidade Estatal  à Distância da
Costa Rica e o Ministério da Educação Pública (MEP) da Costa Rica, convida à
segunda edição do festival audiovisual “Luzes, câmera e educação!”

Esta edição acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, em San José,
Costa Rica, e, como na primeira edição (realizada em La Paz, Bolívia), contará
com mostras audiovisuais e diálogos com ativistas, produtoras/es audiovisuais,
pesquisadoras/es e comunidades educativas, sobre o tema “Pela superação
da violência  e da discriminação por orientação sexual  e  identidade de
gênero nos centros educativos”.

Com  esta  iniciativa,  queremos  sensibilizar  e  conscientizar  autoridades  e
tomadoras/es de decisão, bem como estudantes, docentes e a população em
geral,  sobre a importância de garantir  plenamente o direito à educação das
pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex (LGBTI), e de promover
os centros educativos como espaços para a realização de todos os direitos
humanos.
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Também  pretendemos  criar  e  fortalecer  canais  de  participação  e  diálogo,
virtuais  e  presenciais,  para  jovens  e  adolescentes  latino-americanas/os  e
caribenhas/os, pelos quais possam expressar seus pontos de vista sobre os
direitos à orientação sexual e à identidade de gênero no contexto educativo.

As pessoas interessadas podem inscrever seus vídeos até 29 de outubro. Os
audiovisuais enviados que atendam ao regulamento do Festival (disponível em
espanhol,  francês e português) serão exibidos na Galeria do site da iniciativa.
Um  Conselho  Curador  escolherá  as  produções  que  serão  apresentadas
durante o Festival em San José e, além disso, selecionará quatro vídeos que
serão  premiados  com  a  viagem  de  uma  pessoa  representante  da  equipe
realizadora  de  cada  produção,  para  participar  do  evento  na  Costa  Rica.  A
mostra incluirá tanto vídeos produzidos especialmente para o Festival, quanto
aqueles previamente existentes.

Para  saber  mais  sobre  o  Festival  e  como  se  inscrever,  acesse
www.lucescamarayeducacion.org. 

Nesse  site,  você  encontra  os  vídeos  da  primeira  edição e  pode  acessar
tutoriais sobre a produção audiovisual  e  outros  recursos que te  ajudarão a
produzir seu filme.

Participe e compartilhe esta convocatória!

Acompanhe as novidades pelas redes sociais:

 Facebook  
 Twitter  
 YouTube  
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