
 

 

Beste, 

 

Graag heten wij je welkom op Go Short Online! Op 8 april 2021 gaat de 13e editie 

van ons Oscar®, BAFTA en EFA kwalificerend festival van start en we beginnen met 

een online festivalprogramma. Tot 25 april presenteren we een programma waarin 

een selectie wordt gepresenteerd van de beste korte films uit Europa, onder andere 

gemaakt door veel nieuw talent. Na afloop van Go Short online gaat het festival dit 

voorjaar verder met meerdere offline programma's. Go Short 2021 is hybride, 

spannend en coronaproof! 

 

Hoe werkt de registratie: klik eerst op onderstaande knop en vervolgens op ‘Go 

Short+ Pro Access’ en vul het registratieformulier in. 

 

Houd er rekening mee dat het verwerken van de registratie tot 12 uur kan duren. Meld 

je daarom op tijd aan om niets te hoeven missen.  

 

 

REGISTREER JE HIER 

 

https://goshort.filmchief.com/hub


 

> Ons online industry programma voor professionals bestaat o.a. uit: 

• De premières van de Gelderland Film Pitch II: exclusieve toegang tot films van 

nieuw en regionaal talent; 

• One-on-one meetings: breid je netwerk uit vanuit huis; 

• Interessante paneldiscussies en keynote sprekers om jouw kennis over de sector 

up-to-date te houden; 

• Sociale evenementen georganiseerd in Gather. Kom  zowel bestaande als nieuwe 

contacten tegen; 

• Meer leuke, interessante en inspirerende activiteiten. Bekijk de agenda hieronder en 

check onze website voor het volledige programma. 

 

> Mis de volgende highlights van Go Short 2021 niet: 

• Het competitieprogramma: de beste korte films in de categorieën Europa, 

Nederland en Student; 

• Een focusprogramma gericht op Kroatië: vernieuwende animatiefilms, korte films 

over sterke vrouwen en films over het serene en tegelijkertijd onstuimige karakter van 

de kustlijn van Kroatië; 

• Een uitgebreid gecureerd programma met verdiepende content zoals Q&A’s en 

introductievideo’s, wat gemaakt is om jou in het programma te laten duiken. 

 

> Go Short Live 

Go Short organiseert drie speciale avondvullende live-uitzendingen waarin bijzondere 

films worden vertoond en waarin makers en andere specialisten met elkaar in 

gesprek zullen gaan. Tijdens deze avonden kan het publiek digitaal verschillende 

ruimtes bezoeken waar gesprekken, vertoningen en interactieve activiteiten 

plaatsvinden. Meer informatie over tickets voor de live-uitzendingen volgt snel. 

De live-uitzendingen zullen plaatsvinden op 10, 14 en 16 april om 20:00. 

 

> This Is Short 

Go Short (NL), Kurzfilmtage Oberhausen (DE), Vienna Shorts (AT) en Short Waves 

(PL), de vier meest toonaangevende korte film festivals in Europa, werken samen om 

Europees filmtalent te ondersteunen en een gezamenlijk programma aan te bieden. 

Dit programma bestaat uit interessante en inspirerende korte films en verschillende 

industry evenementen. Wanneer je je voor Go Short 2021 aanmeldt, krijg je 

automatisch toegang tot zowel het This Is Short VOD-platform en het gezamenlijke 

industry programma, beschikbaar van 1 april tot en met 30 juni.  

Let op: deze pas geeft geen toegang tot de andere festivals achter This Is Short. 

 

https://www.facebook.com/events/216616233532366
https://www.goshort.nl/industry-events-2/


 

> Industry en pers 

De online industry gastenbalie is bereikbaar voor vragen via industry@goshort.nl. 

Neem contact op met pr@goshort.nl voor interview aanvragen, beeldmateriaal, en 

verdere ondersteuning. In het geval je technische ondersteuning nodig hebt met 

betrekking tot je registratie, de Filmchief Hub of Gather, kun je contact opnemen 

met support@goshort.nl. 

 

Meld je aan voor ons Facebook evenement om de laatste updates te ontvangen over 

Go Short Online. Houd onze website en Instagram in de gaten voor updates over 

ons offline programma later dit voorjaar.  

 

Wij kijken ernaar uit om je welkom te heten op Go Short 2021! 

 

Hartelijke groet en hopelijk tot snel, 

 

Kirsten Ruber – Festivaldirecteur 

Yke van der Molen – Coördinator Industry & Hospitality 

 

 

 

> Zet de events in je agenda! Dit zijn de belangrijke data van Go Short 2021: 

Do 1 april - This Is Short gaat online - Hub 

Wo 7 april 14:00 - Gelderland Film Meeting incl. GFP II premières - Gather 

Do 8 april - Start Go Short Online - Hub 

Vr 9 april 11:00  - Solidarity: Generations – Keynote and Roundtable Talks - Gather 

Za 10 april 20:00 - Live-uitzending Go Short Live 

Wo 14 april 14:00 - Professionals Speeddates - Gather 

Wo 14 april 15:30 - Producers meet Scriptwriters - Gather 

Wo 14 april 20:00 - Live-uitzending Go Short Live 

Do 15 april 14:00/16:00 - World and international premieres (op uitnodiging) - Gather 

Vr 16 april 11:00 - New Croatian Films (op uitnodiging) - Gather 

Vr 16 april 14:00 - Scriptwriting Masterclass - Gather 

Vr 16 april 20:00 - Live-uitzending Go Short Live 

Wo 21 april 15:00 - Dutch Short Film Preview (op uitnodiging) - Gather 

Vr 23 april 11:00 - Challenges for festivals: VR Keynotes and Roundtable Talks - 

Gather 
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