Khai mạc Liên Hoan Phim PPS Hay Nhất sẽ
vinh danh hoạt động làm phim của học sinh
Hai giáo viên đã tìm cách vinh danh thành tích làm phim của các học sinh của mình. Đó
chính là nguồn gốc của Liên Hoan Phim PPS Hay Nhất đầu tiên sẽ được tổ chức vào
Chủ Nhật, bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại Hollywood Theatre (4122 NE Sandy Blvd.).
Sự kiện này kéo dài 84 phút, sẽ giới thiệu 11 bộ phim nổi bật được thực hiện bởi các
học sinh của Portland Public Schools trong năm học 2018-19.
Các giáo viên trường trung học Franklin High School, Adam Souza và Javier Perez rất
muốn chiếu những bộ phim của học sinh tại ngôi trường của các em, và đã sớm nhận
thấy ý tưởng này có khả năng trở thành một lễ kỷ niệm trên toàn học khu về tác phẩm
của các học sinh sản xuất video và truyền thông kỹ thuật số. Họ đã làm việc với bộ phận
CTE (Giáo Dục Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật) của học khu để tổ chức sự kiện này.
Các nhà tổ chức đã gửi thư mời nộp tác phẩm dự thi tới tất cả các trường trung học phổ
thông cũng như các chương trình công nghệ của trường trung học cơ sở. 11 bộ phim đã
được tuyển chọn từ một tập hợp gồm 64 tác phẩm dự thi, trong đó có 89 học sinh từ
tám trường tham gia. Các học sinh đã gửi phim của họ vào cuối năm học trước và các
em đã được xem xét bởi một hội đồng gồm 14 giám khảo bao gồm các nhà làm phim
chuyên nghiệp, nhà quay phim, đạo diễn và nhà biên kịch đã từng làm việc cho các
công ty như Nike, CBS, Facebook, Laika, Caldera và Cineastas.
Các bộ phim được tuyển chọn, với lời tóm tắt ngắn gọn từ các nhà làm phim, bao gồm:










“This is Me at 17” (Khi Tôi 17 Tuổi) của Bella Roberts, Cleveland High School
(giáo viên Vanessa Hughes). “Một danh sách đầy trực quan về những khía cạnh
quan trọng và có ảnh hưởng nhất ở tuổi 17 trong đời tôi.”
“Portland Expanding” (Mở Rộng Portland) của Simon Murphy và Alejandro Nava,
Franklin (Adam Souza). Một chuyến khảo sát về “vấn đề phức tạp của việc phát
triển Portland và chỉnh trang đô thị.”
“Our Island’s Treasure” (Đảo Kho Báu) của Kaiya Laguardia-Yonamine,
Roosevelt (Kristen Mico). “Nêu bật quá trình hủy diệt hiện tại của vùng biển
Okinawa xinh đẹp ở Henoko và cuộc tranh đấu của người Uchinanchu bản địa
để bảo vệ nơi này.”
“The Starlings” của Emma Sanders và Michael Harmon, Franklin (Adam Souza).
Một cái nhìn “nơi hậu trường của các nhân vật nổi tiếng được tạo ra bởi
Northwest Children's Theater, The Starlings.”
“How I Lost My Toenail” (Tớ đã mất móng chân của mình ra sao) của Toby
Chambers, Cleveland (Vanessa Hughes). “Tôi đã chọn câu chuyện này để kể lại
bởi đó là điều duy nhất quan trọng xảy ra trong cuộc đời tôi.”

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình
đẳng.



“Motion” (Chuyển Động) của Jack Nelson, Cleveland (Vanessa Hughes). “Tôi đặt
bước đến trung tâm thành phố Portland và đã ghi lại được nhiều thứ về môi
trường và cảnh quan xung quanh tôi.”



“Chair-Riots of Fire” (Ghế Bay Rực Lửa) của Jack Nelson, Nate Bone và James
McCormick, Cleveland (Vanessa Hughes). “Một trò bắt chước dựa theo bộ phim
‘Fast and Furious’, dùng mấy cái ghế trong lớp học của chúng tôi.”
“Clownin’” của Quintana Jones, Molly Gaines, Norah Bean và Audrey Bederka,
Franklin (Javier Perez). “Một chú hề biết được ai mới là người bạn thực sự.”
"Cinepoem Animation” (Hoạt Hình Sử Thi) của Eliza Long, Cleveland (Vanessa
Hughes). “Video âm nhạc dạng hoạt hình dựa theo một trong những bài hát yêu
thích của tôi, ‘Wait a Minute’ của Willow Smith.”
“Bird” (Chú Chim) của Isaac Bell, Franklin (Javier Perez). “Một người quan sát
chim trải qua nỗi kinh hoàng.”
“Vipera” của Shayna Stauber và Michel Harmon, Franklin (Adam Souza). “Sau
ba lần thú tội, một điều tra viên phải phỏng vấn cả ba nghi phạm để tìm ra kẻ giết
người thực sự là ai.”







Để mua vé và biết các thông tin khác, hãy xem trang web sự kiện trên trang web của
Hollywood Theatre. 250 người đầu tiên đăng ký tham gia sự kiện này tại trang
EventBrite sẽ được vào cửa miễn phí. Sự kiện này được tài trợ bởi Hollywood Theatre,
Bodecker Foundation và Caldera.
11 bộ phim nổi bật sẽ được tuyển chọn và giới thiệu để xem trực tuyến sau liên hoan
này.
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