
 
 

Catat tanggal peluncuran Festival ReelOzInd! 2020 pada 4 Oktober. 
Lokasi: Dimana saja! 

Dengan ditutupnya pendaftaran untuk Kompetisi Film Pendek Australia Indonesia ReelOzInd! 
2020, kami menantikan kegembiraan untuk berbagi [film] yang terbaik dengan kamu di 
penayangan perdana Festival online kami… Minggu 4 Oktober 2020 (Nantikan untuk info lebih 
lanjut).  

Setelah tanggapan yang sangat baik atas pembukaan pendaftaran, Juri kita (yang luar biasa) 
saat ini tengah menyeleksi film-film pendek terbaik untuk semua kategori: dokumenter, fiksi, 
animasi dan sutradara muda (13-18 tahun). 

Akan ada, seperti biasa, diskusi panel sebagai bagian dari peluncuran festival dengan para 
sutradara dan dewan juri, meskipun tahun ini, sudah dapat kamu tebak, secara online. 

“Dengan adanya ketidakpastian dan kewajiban pembatasan sosial,” ungkap Direktur Festival 
Jemma Purdey, “seperti banyak festival di seluruh dunia, ReelOzInd! akan berlangsung sebagai 
festival online pada 2020.”  

Sejak 2016, Pemutaran Film ReelOzInd! telah diselenggarakan di universitas, pusat komunitas, 
kafe dan bioskop di seluruh Indonesia dan Australia melalui program bioskop keliling. 
Sekarang, pada tahun kelimanya, penggemar film pendek juga bisa menikmati acara 
peluncuran festival dan penayangan perdana dari rumah masing-masing dengan nyaman.   

“Selama empat tahun terakhir ReelOzInd! telah diadakan baik secara langsung maupun online, 
jadi kabar baiknya adalah kita semua siap untuk mewujudkannya,” Jemma Purdey 
menambahkan.  

 

https://reelozind.com/id/juri-kami-2020/


Untuk ReelOzInd beroperasi online secara eksklusif dimulai pada [bulan] Mei dengan 
Retrospective | 2016-2019. Kamu masih bisa menyaksikan film-film luar biasa ini di website 
kami. 

Kami tidak sabar untuk membagikan lebih banyak film pendek terbaik dari Australia dan 
Indonesia pada Minggu 4 Oktober 2020! 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Festival, pantau terus media sosial ReelOzInd!: 
Facebook, Twitter and Instagram. 

 
Informasi Media 

Jemma Purdey 
Direktor Festival 
jemma.purdey@ausindcentre.org 

 

Judges 

New and returning | Full bios 

Perkenalan anggota Juri baru: Julian Lucas, Ucita Pohan, Ruby Challenger, Kamila Andini 

 

Tentang ReelOzInd! 

Festival Film Pendek Australia Indonesia, ReelOzInd!, mempertemukan para pembuat film yang luar 
biasa dari kedua negara untuk berbagi cerita dalam acara yang unik dan menarik. Di tahun 
keempat, temanya adalah Berubah/Change. Festival keliling akan dimulai di Australia di Treasury 
Theatre dan di Bandung di Institut Teknologi Bandung. 

https://reelozind.com 

 

Tentang Australia-Indonesia Centre 

The Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium dari 11 universitas terkemuka dalam bidang riset 
di kedua negara. Misinya adalah untuk memajukan hubungan antar individu dalam sains, teknologi, 
pendidikan dan inovasi. 

https://ausindcentre.org 
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