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1) Introduzzjoni 

Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX juri l-impenn tal-Parlament Ewropew favur il-kultura u 

jippromwovi d-diversità kulturali, b'rabta mill-qrib ma' politiki oħra Ewropej. Permezz tas-setgħat 

leġiżlattivi dejjem jikbru li kiseb permezz tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu wkoll 

il-kapaċità li jadotta inizjattivi b'sinifikat simboliku kbir. 

Waħda mill-inizjattivi ta' din ix-xorta kienet il-ħolqien ta' premju ċinematografiku tal-Parlament 

Ewropew, li ngħata għall-ewwel darba fl-2007 – is-sena tal-50 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma. 

Kull sena, il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX jixħet l-attenzjoni fuq films li jolqtu l-qalba tad-

dibattitu pubbliku Ewropew. Iċ-ċinema, bħala mezz kulturali tal-massa, tista' tkun strument ideali 

għal dibattitu u riflessjoni dwar l-Ewropa u l-ġejjieni tagħha. Lil hinn mill-istejjer li jirrakkontaw, il-

films magħżula jew li jikkompetu għall-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX jesploraw u jqajmu 

mistoqsijiet dwar valuri komuni Ewropej u jindirizzaw kwistjonijiet ta' tħassib mingħajr fruntieri, 

bħall-kriżi ekonomika u soċjali, l-immigrazzjoni, il-ġustizzja, is-solidarjetà, il-libertajiet ċivili u d-

drittijiet fundamentali. Kull film joffri ħarsa lejn ħajjet l-Ewropej, il-konvinzjonijiet u d-dubji 

tagħhom u t-tfittxija tagħhom għall-identità. Il-films jgħinu biex jitleħħnu perspettivi differenti dwar 

xi wħud mill-kwistjonijiet soċjali u politiċi ewlenin tal-lum u b'hekk jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' 

dibattitu usa' dwar l-identità Ewropea u d-diversitajiet tagħha.  

Permezz tal-appoġġ għaċ-ċinema Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-PREMJU 

ĊINEMATOGRAFIKU LUX ifittxu li jilqgħu l-isfida li jsibu mezzi ġodda ta' komunikazzjoni maċ-

ċittadini tal-UE, filwaqt li jagħmlu ċ-ċinema Ewropea waħda mill-aktar mirja ta' dibattitu b'saħħithom 

fost l-eluf ta' wċuħ f'Ewropa pluralistika. 

Filwaqt li qed inħabbtu wiċċna ma' żmien ta' kriżi ekonomika, politika u soċjali, fejn l-arti, il-kultura 

u ċ-ċinema huma mhedda wkoll, il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX għandu l-għan li 

jappoġġa l-kreattività Ewropea u d-diversità tagħha. L-appoġġ għaċ-ċinema Ewropea huwa rimedju 

biex jingħelbu l-konfini dejjem jikbru - kemm fiżiċi kif ukoll psikoloġiċi - li jifirdu lill-Ewropej.  

Iċ-ċinema hija waħda mill-espressjonijiet kulturali l-aktar għonja u qawwija, u għandha l-potenzjal li 

jopponi l-ħitan tal-biża' u n-nuqqas ta' sigurtà li ħajjitna hija mdawra bihom. Iċ-ċinema hija mera li 

fiha nistgħu nagħrfu kemm għandna elementi komuni bejnietna, jew kemm huma kurjużi u 

interessanti d-diversitajiet tagħna. 

 

2) Il-prinċipji sottostanti 

Il-Parlament Ewropew jirrifletti d-diversità kulturali 



 

Il-kultura, u b'mod speċifiku l-forma ċinematika tagħha, għadhom oqsma effettivi li fihom il-

Parlament jista' u għandu jkompli jikkomunika maċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, bil-għan li dawn 

tal-aħħar isiru jafuh u jifhmuh aħjar. Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX, li huwa l-

manifestazzjoni tanġibbli ta' inizjattiva oriġinali tal-Parlament waħdu, huwa wieħed mill-mezzi għall-

ilħuq ta' dan l-għan. 

 

L-impenn tal-Parlament Ewropew favur il-kultura 

Filwaqt li l-Unjoni Ewropea għandha biss setgħat ta' appoġġ u koordinazzjoni f'dan il-qasam, il-

Parlament tradizzjonalment dejjem poġġa l-kultura fil-qalba tal-liġi Komunitarja.  

Is-smigħ pubbliku li sar fis-27 ta' Ottubru 2010 fuq l-inizjattiva tal-Kumitat għall-Kultura u l-

Edukazzjoni dwar "Iċ-Ċinema u l-Identitajiet Ewropej" hu prova ta' dan, bħalma huwa wkoll l-aktar 

smigħ reċenti (tal-10 ta' Ottubru 2016) dwar "Ir-rwol taċ-ċinema Ewropea fl-Ewropa ta' għada", li ġie 

organizzat fil-preżenza ta' Ken Loach, Céline Sciamma u Andrea Segre. 

Biex insemmu xi eżempji oħrajn: il-wiri simultanju organizzat fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ta' 

Tifkira tal-Olokawst mal-Ex-President Schulz u Géza Rohrig (Oscar għall-Film b'Ilsien Barrani 2016 

u Selezzjoni Uffiċjali LUX), jew il-wiri simultanju u d-dibattitu organizzat fit-28 Stat Membru fil-

qafas tal-LUX FILM DAYS u l-parteċipazzjoni tal-Membri tal-PE f'round tables u dibattiti dwar il-

kultura, l-aġenda diġitali, eċċ. f'festivals ċinematografiċi internazzjonali ewlenin.  

Żvilupp ulterjuri tal-Premju Ċinematografiku LUX  

Matul l-2015, biex ikabbru l-udjenza u jieħdu aktar valur għan-nefqa, il-Parlament u l-Kummissjoni 

Ewropea appoġġjaw l-idea li jgħaqqdu r-riżorsi flimkien biex iżidu l-għarfien dwar il-Premju 

Ċinematografiku LUX. 

L-għan ta' sħubija bejn iż-żewġ partijiet huwa li jsaħħu l-viżibilità tal-Premju Ċinematografiku LUX 

fil-konfront tal-industrija ċinematografika Ewropea u l-isfera pubblika Ewropea. 

Il-kooperazzjoni ġiet implimentata fl-2016 u ġiet żviluppata għal 2017 u l-2018, b'żewġ wirjiet 

simultanji ta' films li ġew miżjuda mal-wirjiet simultanji tas-soltu tal-PREMJU 

ĊINEMATOGRAFIKU LUX, li jilħqu l-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Hu mistenni li din il-

kooperazzjoni titkompla u tissaħħaħ fl-2019. 

Fil-qafas tal-Elezzjonijiet Ewropej 2019 u fid-dawl tal-Parlament il-ġdid li se jinħoloq warajhom, il-

Parlament Ewropew għandu jibni fuq is-sinerġiji eżistenti mal-Kummissjoni. Huwa mixtieq li l-

kooperazzjoni tiġi estiża għal aktar oqsma. Hawn taħt hawn xi suġġerimenti li għandhom jiġu studjati 

fl-2019 fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn il-PE u l-Kummissjoni Ewropea: 

- għandhom jibqgħu jsiru wirjiet simultanji, li taw prova li kienu għodda innovattiva konformi ma' 

spirtu Ewropew li jilħaq udjenzi żgħażagħ  

- għandu jkun hemm kooperazzjoni rigward il-preżenza tal-films LUX fuq pjattaformi online  

- għandu jkun hemm kooperazzjoni fir-rigward tas-sottotitli li jsiru mill-PE għall-films LUX f'bażi ta' 

data ta' sottotitli ta' films Ewropej  

- għandu jkun hemm kooperazzjoni fid-diplomazija kulturali permezz tal-inklużjoni tal-films LUX 

f'pakkett ta' films Ewropej magħżula biex jirrappreżentaw lill-UE fid-dinja 

- għandu jkun hemm kooperazzjoni fil-livell istituzzjonali dwar l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019. 



 

L-għan ta' kwalunkwe kooperazzjoni għandu jkun li jittejbu l-viżibilità u l-kopertura mill-midja fir-

rigward tal-Parlament Ewropew. L-ilħuq ta' udjenzi ġodda, speċjalment żgħażagħ u multiplikaturi, 

filwaqt li ċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Ċinematografiku LUX tinżamm fil-Parlament Ewropew, 

għandu jkun element ċentrali tal-istrateġija futura. 

Il-Premju Ċinematografiku LUX fl-isfera pubblika Ewropea 

Bis-saħħa tal-LUX FILM DAYS, kull sena l-films magħżulin għall-Premju Ċinematografiku LUX 

jintwerew aktar minn 240 darba, f'aktar minn 50 belt Ewropea f'teatri jew festivals, u b'hekk jitkabbar 

in-netwerk ta' partijiet interessati u multiplikaturi. Aktar minn 40,000 spettatur jattendu l-wirjiet, li 

sikwit ikunu segwiti minn dibattiti, u aktar minn 27,000 ruħ isegwu l-Premju Ċinematografiku LUX 

fuq Facebook.  

 

Żgħażagħ Ewropej 

L-enfasi fuq iż-żgħażagħ Ewropej kienet waħda mil-linji gwida strateġiċi tal-Premju Ċinematografiku 

LUX. Mill-2010 'l hawn, il-proġett "28 Darba Ċinema" ġie stabbilit u promoss mill-Premju 

Ċinematografiku LUX u sħabu, bħall-Giornate degli Autori (Il-Festival ta' Venezja) u Europa 

Cinemas. Din l-inizjattiva tibni fuq kors ta' taħriġ intensiv ta' għaxart ijiem f'Venezja, immirat għal 

28 żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej li jħobbu ċ-ċinema. Matul il-kors, huma jiltaqgħu ma' Membri tal-

PE, diretturi tal-films u membri tal-Panel ta' Selezzjoni, filwaqt li jipparteċipaw bħala l-iktar membri 

żgħażagħ tal-ġurija fil-Festival ta' Venezja. Meta jmorru lura f'pajjiżhom, huma jsiru "Ambaxxaturi 

LUX", u jippromwovu l-films LUX u l-attivitajiet relatati magħhom fin-netwerk u fl-ambjent 

tagħhom. Ta' kull sena qed jikber in-netwerk ta' aktar minn 200 sostenitur, "Ambaxxaturi LUX" 

entużjasti u multiplikaturi. 

Il-Premju Ċinematografiku LUX jidħol ukoll fl-istabbilimenti edukattivi. Jeżistu pakketti edukattivi 

dwar il-films li jkunu qed jikkompetu, bil-għan li jirfdu d-dibattiti u l-istudju mhux biss dwar il-films 

iżda wkoll dwar l-Ewropa.  

Iċ-ċinema fil-qalba tal-mudell kulturali Ewropew 

Iċ-ċinema, filwaqt li tikristallizza l-interpretazzjonijiet tad-diversità kulturali, turi l-valur kulturali u 

industrijali tagħha lil kwalunkwe soċjetà li tixtieq ikollha influwenza fi ħdan il-fruntieri tagħha u lil 

hinn minnhom. Iċ-ċinema hija waħda mill-forom kulturali li l-aktar jistgħu joħolqu sens ta' 

appartenenza fi spazju komuni, f'dan il-każ biex toħloq spirtu Ewropew. Il-kultura hija ħlejqa umana 

u politika u ċ-ċinema tinsab fil-qalba tagħha. 

Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX jagħmel parti mill-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-

Parlament Ewropew.  

Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX huwa strument li jikkontribwixxi għall-politika ta' 

komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Is-selezzjoni uffiċjali u l-kompetizzjoni titħalla f'idejn panel ta' professjonisti tal-industrija 

ċinematografika, li jagħtu leġittimità artistika u ċinematografika lill-PREMJU 

ĊINEMATOGRAFIKU LUX. 

3) Objettivi 

 Li jillumina d-dibattitu pubbliku dwar l-Unjoni Ewropea u l-politiki tagħha  

 Li jappoġġja ċ-ċirkolazzjoni ta' produzzjonijiet u koproduzzjonijiet Ewropej fi ħdan l-

Unjoni. 



 

Ix-xenarju kulturali Ewropew huwa frammentat. L-għadd ta' artisti u xogħlijiet li jistgħu jmorru lil 

hinn mill-fruntieri u jsibu udjenza barra pajjiżhom huwa żgħir. Iċ-ċinema mhijiex eċċezzjoni. Fil-fatt, 

il-lingwa oriġinali ta' film hi ostakolu għad-distribuzzjoni tiegħu f'suq multilingwi. 

Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX kontinwament jibni katalgu ta' films Ewropej ta' kwalità 

għolja disponibbli fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha tal-UE, inkluż materjal edukattiv. 

4) Proċedura ta' Selezzjoni 

Kif jintgħażlu l-films – Panel ta' Selezzjoni 

Il-Panel ta' Selezzjoni jiġbor fih 21 persuna mill-industrija ċinematografika Ewropea li jagħżlu l-films 

għas-Selezzjoni Uffiċjali u l-kompetizzjoni tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX. Dan il-panel 

jinkludi producers, distributuri, operaturi ta' swali taċ-ċinema, diretturi tal-festivals u kritiċi tal-films, 

kif ukoll rappreżentant minn Eurimages. Rappreżentant tal-programm Ewropa Kreattiva tal-

Kummissjoni Ewropea jservi bħala osservatur. 

Il-membri tal-panel jintgħażlu mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament 

Ewropew. Rappreżentant tal-film rebbieħ tal-Premju tas-sena ta' qabel isir membru ex officio tal-

panel. 

Il-membri tal-panel ta' selezzjoni jipproponu l-films għas-Selezzjoni Uffiċjali / Kompetizzjoni tal-

Premju Ċinematografiku LUX. Huma jistgħu jipproponu mhux aktar minn 3 films. Il-films jistgħu 

jiġu proposti wkoll mill-Membri tal-Parlament Ewropew, jew inkella permezz ta' preżentazzjoni 

spontanja minn professjonisti taċ-ċinema. 

Il-membri tal-Panel ta' Selezzjoni li jkunu ħadu sehem fil-produzzjoni jew fl-isfruttament 

kummerċjali ta' film fil-Kompetizzjoni xorta jistgħu jipproponu l-films, madankollu ma jkunux 

jistgħu jivvotaw għall-film(s) li jkollhom interess kummerċjali fih(om). 

Id-deċiżjonijiet tal-Panel ta' Selezzjoni jiġu implimentati abbażi ta' maġġoranza ġenerali, jew, fin-

nuqqas ta' maġġoranza ġenerali, fuq maġġoranza relattiva li tintlaħaq permezz ta' votazzjoni. Il-

membri huma marbutin bis-segretezza sat-tħabbir uffiċjali tal-Selezzjoni (f'Lulju) u tal-Kompetizzjoni 

(l-aħħar ta' Lulju). 

Il-laqgħat tal-Panel tal-Selezzjoni jsiru fil-Parlament Ewropew fi Brussell f'April/Mejju, u l-membri 

jiddiskutu u jagħżlu l-10 films għas-Selezzjoni Uffiċjali. Dawn jitħabbru fil-bidu ta' Lulju fil-Festival 

Ċinematografiku Internazzjonali Karlovy Vary. Fost l-10 films magħżula, it-tliet films li 

jikkwalifikaw għall-Kompetizzjoni wara jiġu sottotitolati bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni 

Ewropea. 

5) Proċedura ta' votazzjoni u l-għoti tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX fi Strasburgu 

Ir-rebbieħ tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX jiġi deċiż mill-Membri tal-Parlament Ewropew 

u mħabbar f'Novembru waqt is-sessjoni plenarja. 

Il-proċedura ta' votazzjoni ddum xahar, u tippermetti lil kull Membru tal-PE jivvota għal film wieħed 

biss. 

Il-Membri tal-PE jistgħu jaraw il-films b'erba' modi: 

It-Teatru LUX li jintrema fil-Parlament Ewropew għal ġimagħtejn (żewġ wirjiet kuljum).  

Fl-Istat Membru rispettiv tagħhom, bħala parti mill-kalendarju ta' avvenimenti ċinematografiċi LUX 

organizzati mill-Uffiċċji ta' Kollegament tal-PE (LUX FILM DAYS) 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

Fuq Pjattaforma ta' Vidjo fuq Talba (disponibbli wara li tintalab password għall-Membri kollha tal-

PE) 

Fuq DVD bil-marka tal-ilma (għadd limitat ħafna u prinċipalment għall-Membri tal-Kumitat għall-

Kultura u l-Viċi Presidenti). 

Il-proċedura tal-votazzjoni tintemm jum qabel iċ-Ċerimonja ta' Premjazzjoni. Għaldaqstant ir-riżultat 

tal-votazzjoni ma jkunx magħruf qabel iċ-Ċerimonja. 

Qabel iċ-Ċerimonja ta' Premjazzjoni tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX isir Seminar għall-

Ġurnalisti fejn il-Membri tal-PE, l-esperti u d-diretturi tal-films jiddiskutu ċ-ċinema u l-Ewropa. Iċ-

Ċerimonja ta' Premjazzjoni ssir fl-Emiċiklu fi Strasburgu, normalment wara li jintemmu d-dibattiti, u 

qabel il-votazzjonijiet. 

Id-diretturi tat-tliet films tal-Kompetizzjoni jkunu mistiedna għaċ-Ċerimonja ta' Premjazzjoni u fl-

Emiċiklu. 

Il-President tal-Parlament Ewropew iħabbar il-film rebbieħ.  

Rappreżentant tal-film rebbieħ jiġi mistieden jindirizza l-Emiċiklu b'diskors qasir. 

Mill-2012, bil-varar tal-LUX FILM DAYS, inħoloq ukoll il-premju speċjali Rakkomandazzjoni tal-

Udjenza, li r-rebbieħ tiegħu jitħabbar fil-Festival Ċinematografiku Internazzjonali Karlovy Vary 

f'Lulju, fl-istess ħin li tiġi żvelata s-Selezzjoni Uffiċjali tal-edizzjoni tas-sena ta' wara. 

6) Kriterji ta' eliġibilità tal-films 

Biex ikunu eliġibbli għall-Premju LUX, il-films iridu jissodisfaw il-kriterji li ġejjin: 

1. Ikunu films fittizji jew dokumentarji kreattivi (jistgħu jkunu films animati). 

2. Ikunu twal tal-inqas 60 minuta. 

3. Ikunu produzzjonijiet jew koproduzzjonijiet eliġibbli taħt il-PROGRAMM EWROPA 

KREATTIVA (MEDIA) prodotti jew koprodotti f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea jew fl-Iżlanda, fil-

Liechtenstein jew fin-Norveġja. 

4. Ikunu films li jgħinu biex tiġi ċċelebrata l-universalità tal-valuri Ewropej, juru d-diversità tat-

tradizzjonijiet Ewropej, jixħtu d-dawl fuq il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u jipprovdu 

informazzjoni dwar il-bini tal-Ewropa. 

5. Il-films intitolati li jieħdu sehem fl-Edizzjoni 2019 tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX 

kellhom jew se jkollhom il-premiere f'festival jew l-ewwel wiri tagħhom bejn it-30 ta' Mejju 2018 u l-

15 ta' April 2019. 

6. Films li jkunu ħadu l-ewwel premju f'Festivals tat-tip "A" (Venezja, San Sebastian, Berlin, Cannes, 

Karlovy Vary u Locarno) m'għandhomx jiġu ppreżentati. 

7) X'joffri l-Premju Ċinematografiku LUX? 

Fl-ambitu tal-LUX FILM DAYS, it-tliet films tal-Kompetizzjoni jsirulhom sottotitli bil-lingwi 

uffiċjali tal-UE, u jiġi prodott Pakkett taċ-Ċinema Diġitali (DCP) għal kull Stat Membru tal-UE. Bl-

istess mod, matul il-wiri tal-films fl-Ewropa jiġu prodotti u mqassma kits edukattivi bil-lingwi 

rispettivi. 

L-għoti tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX jikkonsisti wkoll fl-adattament tal-verżjoni(jiet) 

bil-lingwa oriġinali għal persuni bi problemi tal-vista jew tas-smigħ f'verżjoni(jiet) oħra apparti l-

verżjoni oriġinali, u titjib tal-promozzjoni fl-Istati Membri. 



 

Il-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX qed isir isem qawwi fl-appoġġ għall-produzzjonijiet 

ċinematografiċi Ewropej. Dan il-premju għen lill-films isibu posthom fis-suq u jilħqu udjenzi akbar li 

ftit li xejn kienu jistgħu jilħquhom mod ieħor. 

8) Skeda tal-Kompetizzjoni 2019 tal-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX  

Jannar  

311 Għeluq tal-votazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Udjenza għall-edizzjoni tal-2018. 

Frar 

04/2: Laqgħat tal-Kumitat CULT: approvazzjoni tal-Panel ta' Selezzjoni l-ġdid 

07-17/2: Il-Festival tal-Films ta' Berlin, komunikazzjoni vis-à-vis l-professjonisti dwar il-Premju 

Ċinematografiku LUX. (Avveniment ta' netwerking bi sħubija ma' Europa Distribution, laqgħat ma' 

Europa Cinemas, EFA, ARTE.). 

Varar tal-proċess ta' Selezzjoni għall-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX 2019 

Marzu 

PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX U ARTE - film online tax-xahar (wiri online tal-films LUX 

magħżula fuq ARTE) 

7-17/3: Festival Ċinematografiku ta' Sofija (il-Bulgarija, Sofija u Plovdiv - bħala l-Kapitali Ewropea 

tal-Kultura, retrospettivi tal-films LUX u dibattiti) 

April 

PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX U ARTE - film online tax-xahar (wiri online tal-films LUX 

magħżula fuq ARTE) 

11-13/04: Il-festival TEXEL Democracy Alive, li jlaqqa' flimkien aktar minn 5000 żagħżugħ u 

żagħżugħa u persuni involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet, is-soċjetà ċivili organizzata, in-negozju, l-

għaqdiet tal-ħaddiema, influwenzaturi, attivisti u ċittadini bl-għan li jitħeġġeġ l-impenn ċiviku u 

jiżdied l-interess fid-demokrazija Ewropea fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej. Wiri tal-films LUX u 

dibattiti. 

15/04: Data ta' skadenza għall-Preżentazzjoni Spontanja għall-PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU 

LUX 

Tmiem ta' April / bidu ta' Mejju: Laqgħa tal-Panel ta' Selezzjoni fi Brussell, li fiha jiġu magħżula l-

10 films tas-Selezzjoni Uffiċjali u t-3 films tal-Kompetizzjoni Uffiċjali tal-PREMJU 

ĊINEMATOGRAFIKU LUX 2019. 

Mejju 

PREMJU ĊINEMATOGRAFIKU LUX U ARTE - film online tax-xahar (wiri online tal-films LUX 

magħżula fuq ARTE) 

09/05: Attivitajiet fl-Ewropa kollha fl-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa 

14-25/5: Il-Festival tal-Films ta' Cannes (17–20/5 - azzjoni ta' sejħa għal votazzjoni) 

Ġunju  

28/06 - 06/07: Festival Ċinematografiku Karlovy Vary - (Jitħabbru l-għaxar films LUX tal-Għażla 

Uffiċjali u r-Rakkomandazzjoni tal-Udjenza 2018) 



 

Lulju 

Jitħabbru t-3 films tal-Kompetizzjoni Uffiċjali waqt il-konferenza stampa ta' Venice Days f'Ruma, kif 

ukoll il-ġurija ta' 28 Darba Ċinema. 

Awwissu-Settembru 

Venice Days - l-10 edizzjoni ta' 28 Darba Ċinema, wirjiet tat-tliet films tal-Kompetizzjoni LUX. 

Ottubru 

Ftuħ tal-edizzjoni 2019 tal-LUX Film Days (Uffiċċji ta' Kollegament tal-PE u Ewropa Kreattiva) fl-

Istati Membri. 

Kompetizzjoni interna fil-PE  

Art Cinema Day (bi sħubija ma' CICAE). Komunikazzjoni konġunta inklużi wirjiet. 

Novembru 

Wirjiet simultanji fl-Ewropa kollha. 

11- 22: Wirjiet LUX fit-teatri 

27 ta' Novembru: Iċ-ċerimonja tal-Premjazzjoni tal-Premju Ċinematografiku LUX u seminar għall-

ġurnalisti fi Strasburgu. 

Diċembru 
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