
FESTIWALOWE INFORMACJE PRAKTYCZNE:

STREAMING wszystkich filmów festiwalowych (program główny, blok konkursowy “Let’s Start the 
Revolution”, bloki krótkich metraży „Karaibskie głosy”) odbędzie się na platformie online, specjalnie 
przygotowanej we współpracy z Outfilm.pl. 

Spotkania towarzyszące filmom odbędą się na platformie Zoom i będą dostępne na profilu Fundacji 
Camera Femina (https://www.facebook.com/CameraFemina) oraz na profilach partnerskich. Na Polski 
Język Migowy spotkania tłumaczyć będzie Magdalena Gach.

Sekcje krótkich metraży (“Let’s Start the Revolution”, „Karaibskie głosy”) dostępne będą bez geoblokad,
czyli niezależnie od lokalizacji widzek i widzów.

Filmy konkursowe (sekcja “Let’s Start the Revolution”) prezentowane będą z oryginalną ścieżką 
dźwiękową oraz z napisami w języku angielskim i polskim. 

Filmy z sekcji „Karaibskie głosy” prezentowane będą z oryginalną ścieżką dźwiękową oraz z napisami 
w języku polskim. 

Udział we wszystkich pokazach filmowych oraz spotkaniach online jest bezpłatny. Udział w seansach 
online festiwalowych filmów długometrażowych (fabuła, dokument) odbywa się w formule VOD lub 
TVOD. Na seansach filmów długometrażowych (fabuła, dokument) obowiązują limity odtworzeń (od 
100 do 300). Szczegóły w opisie konkretnych filmów na platformie Outfilm.pl.

JAK OBEJRZEĆ Z NAMI FILM? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Wszystkie projekcje filmowe odbędą się na platformie outfilm.pl 

2. Wejdź na stronę: https://www.outfilm.pl/list/demakijaz-festiwal-kina-kobiet

3. Wybierz film z programu (filmy mają dostępność czasową zgodnie z harmonogramem projekcji) i 
postępuj zgodnie z instrukcją na stronie outfilm.pl.

4. Projekcje filmów długometrażowych (poza "W*pierdalać") ograniczone są od 100 ("Grubaski na 
front", "Dziewczynka") do 300 odtworzeń. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie. Przykładowo:

"Film dostępny w ramach Festiwalu Demakijaż z darmowym, limitowanym na 300 wyświetleń 
dostępem, w dniu 19 listopada od 20:30 do 24:00."

5. Jeśli nie ma już miejsca w konkretnej wirtualnej sali, zapraszamy na projekcje innych filmów (11 
długich metraży, 50 konkursowych szortów w 7 blokach #LetsStartTheRevolution, 9 karaibskich 
krótkich metraży w 2 blokach "Karaibskie głosy").

6. Film dokumentalny "W*********ć", wszystkie filmy konkursowe, wszystkie filmy karaibskie są 
dostępne bez ograniczeń liczby odtworzeń. 

PS Wszystkie spotkania festiwalowe transmitowane będą na profilu Fundacji Camera Femina: 
https://www.facebook.com/CameraFemina 
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