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Ensimmäisen Nikon European Film Festival -kilpailun 

voittajat julkistettu 
 

Lyhytelokuvakilpailu, jota tukevat Raindance-järjestö ja Asia Argento, julkisti 

”Voiceless – Stop the Bullies” -elokuvan pääpalkinnon voittajaksi 

 

Amsterdam, Alankomaat, 25. maaliskuuta 2015 – Nikon julkistaa tänään ensimmäisen 

Nikon European Film Festival -kilpailun voittajat yhteistyössä independent-elokuvia edustavan 

Raindance-järjestön ja palkitun italialaisen näyttelijän ja ohjaajan, Asia Argenton, kanssa. 

Brittiläisen Jagjeet Singhin elokuva ”Voiceless – Stop the Bullies” voitti Grand Prix -

pääpalkinnon. Palkintona on Nikon D810 -paketti ja viikon verkostoitumismatka vuoden 2015 

toukokuussa pidettäville Cannesin elokuvajuhlille (kaikki kulut on maksettu). 

Kilpailuun osallistui yli 300 eri puolilla Eurooppaa asuvien aloittelevien ohjaajien 

lyhytelokuvaa. Tuomaristo valitsi Roomassa järjestetyssä tuomariston kokoontumisessa 

voittajaksi Jagjeet Singhin elokuvan ”Voiceless – Stop the Bullies”. Elokuvan sanoma oli 

rohkeasti kiusaamisen vastainen, ja kehuja sai erityisesti elokuvan kyky yhdistää vaikuttava 

tarina tekniseen osaamiseen. Muut tuomariston valitsemat muiden sarjojen voittajat olivat: 

• Best Narrative – ‘Frame of Reference’ tekijät Joel Jonsson ja Christian 
Gardo, Ruotsi 

• Technical Excellence – ”Powerless”, tekijä Martin Taube, Ruotsi 
• Best Student Entry – ”L’amour”, tekijä Camille Van Wessem, Tsekki 

 
Kilpailussa valittiin myös suuren yleisön suosikki Best Film as voted for by the Public -

sarjassa, jonka voittaja selvisi Nikon Film Festival -alustan tykkäysten ja jakojen perusteella. 

Sarjan voitti serbialaisen Marko Kovacin elokuva ”Greenwoodo”. 

Nikon European Film Festival -kilpailu haastoi sekä elokuvaharrastajat että -ammattilaiset 

luomaan enintään 140 sekunnin mittaisen lyhytelokuvan, jonka aiheena on ”Erilainen 

näkökulma”. Osallistujia pyydettiin teeman puitteissa määrittelemään näkökulma siten, että 

se käsittää heidän asenteensa aihetta kohtaan, suhteensa kerrottavaan tarinaan sekä 

fyysisen paikan, josta he tarkkailevat aihetta. 

Asia Argento, Nikon European Film Festival -kilpailun päätuomari ja tuomariston 

puheenjohtaja, totesi seuraavaa:  

”Olimme innoissamme kilpailuun osallistuneiden elokuvien huimasta tasosta. Kaikki 

näkemämme elokuvat olivat omaperäisiä omalla tavallaan, ja meihin teki vaikutuksen 

erityisesti se, kuinka osallistujat tulkitsivat aihetta ’Erilainen näkökulma’. 

Harrastelijakuvaajien kilpailuun lähettämien elokuvien laatu osoittaa, kuinka tekninen kehitys 

on tuonut elokuvan tekemisen suuremman harrastajajoukon ulottuville. Hienoa, että Nikon 

tarjoaa tilaisuuden menestystä tavoitteleville taiteilijoille Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.” 

https://www.nikonfilmfestival.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JZlY4o5L6rQ
https://www.youtube.com/watch?v=82eBROLlJyM
https://vimeo.com/115969621
https://www.youtube.com/watch?v=8StYTqGQVXY
https://www.youtube.com/watch?v=jNMdra6MIRk
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Sarjat ja palkinnot 

Grand Prix -palkinnon voittaja saa Nikon D810 -paketin ja pääsee toukokuussa 2015 viikon 

mittaiselle verkostoitumismatkalle (sisältää kaikki kulut) Cannesin elokuvajuhlille Raindancen 

erityisvieraana. 

Alasarjojen ”Best Narrative” ja ”Technical Excellence” voittajat saavat Nikon D750 -kameran ja 

3 000 euron rahapalkinnon. ”Best Student Entry” -alasarjan voittaja saa Nikon D750 -paketin 

ja 2 000 euron rahapalkinnon. 

Yleisön parhaaksi äänestämän elokuvan tekijä saa Nikon D750 -paketin. 

 

Lisätietoja: 

Markkinointi 

Tiina Ahteela 

Puh. 0400 729 349 

Email: tiina.ahteela@nikon.fi  

Lisätietoa Nikonin palkituista tuotteista on sivustolla www.europe-nikon.com  

 

Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917, ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan 

valmistaja. Nikon tunnetaan nykyään ympäri maailmaa palkituista tuotteistaan, joihin kuuluu muun muassa 

digitaalisia järjestelmäkameroita, vaihdettavia NIKKOR-objektiiiveja ja COOLPIX-tuotemerkillä myytäviä 

kompaktikameroita. Nikon on ainoa suuri optiikkayritys, joka edelleen valmistaa optisen lasinsa kokonaan itse 

voidakseen hienosäätää objektiivien ominaisuuksia sekä varmistaa niiden laadun ja suorituskyvyn. Nikon on 

myös ainoa valmistaja, joka on säilyttänyt alkuperäisen objektiivijärjestelmänsä jo 50 vuotta. Muita Nikonin 

tuotteita ovat Sport Optics -tuotteet, joihin sisältyy kiikareita, etäisyysmittareita ja kaukoputkia, sekä oftalmiset 

tarvikkeet, mittausvälineet. IC- ja LCD-stepperit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon 

Corporationin osakkeet noteerataan Tokion pörssissä. www.europe-nikon.com 

mailto:tiina.ahteela@nikon.fi
http://www.europe-nikon.com/
http://www.europe-nikon.com/

