
SILENT CINEMA 
„Csendes Mozi” azoknak, akik hajlandók felvenni a fülest! 

„Silent Cinema” for everyone disposed to put on the headphones! 
 
Amikor a zene vagy egy könyv magával ragad bennünket és 
kizökkent a hétköznapok sodrásából, legyen az a pályaudvaron, a 
metrón vagy bárhol a városban, sokkal izgalmasabb befogadni és 
a hatása alá kerülni, az érzés intenzitása és a helyszín 
ellentmondásossága/összefonódása miatt. Ezt a különleges 
hangulatot élvezhették a 4. BuSho vendégei, miután tavasszal 
megszületett a BuSho – Silent Cinema – Párizsi Magyar Intézet  
kooperáció, melynek során a fesztivál által összeállított magyar 
és nemzetközi rövidfilmek szép csendben bejárták Európát 
(Párizs, Brüsszel, London). További terveink között szerepel egy olyan csodajárgány 
megépítése, mellyel azután elindulhatna a Silent Cinema Road(Bu)Show hetedhét határon át! 

When music or a book enchants us and puts us off the 
everyday swim at the railway station, ont he subway, or 
anywhere, it’s much more exciting to accept the 
experience because of the intensity of the feeling and of 
the controversy/interlocking of the spot. We would like 
to call forth this mood during our screenings. The goal 
od the inititative is to popularize the works, films and 
short films of Hungarian artists. After a quick fencing-
bout the cooperation BuSho-Silent Cinema was born this 

spring. Within its frameworks the selected Hungarian and international shorts 
are going to roam all over Europe (Paris, Bruxelles, London), and everyone will 
have the possibility to get a great experience during the 4th BuSho, where You 
can enjoy the selections of verious European festivals.  

 
ROAD(BU)SHOW  

Miután évről-évre európaszerte 30 helyszínen tartunk BuSho vetítéseket, a Silent Cinema 
sikerén felbuzdulva kitaláltuk, hogy mi lenne, ha 
Magyarországon is végig mennénk legalább ennyi 
helyszínen egy amolyan roadshow keretein belül! 
Az alap koncepció hasonló, mint a fesztiválon: 
Teljesen ingyenesen vetíteni rövidfilmeket olyan 
rendezvényeken, melyek már maguktól is 
működnek, ez egy plusz szolgáltatása lenne a helyi 
rendezvénynek! Ezáltal garantált a nézőszám, a 
helyi szervezőknek bővül a program palettája, mi 
pedig valamennyi vetítés előtt levetítjük a 
támogatóink reklámspotját, az auto egyébként is 
feltűnő külső reklámfelületeivel együtt ez már 
működhet! A komplett évadot TCR-ben lehet 
hirdetni a médiában, mivel ingyenes társadalmi 
céllal biró kezdeményezés! Valamennyi támogató igazolást kaphat a támogatás összegéről, mely 
az Alapítvány közhasznú minősítése alapján 100%-ban leírható az adóalapból! 
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ROAD(BU)SHOW 2009 
 
 
AMI MÁR MEGVAN: 
 
A JÁRGÁNY: FORD TRANSIT 1700 
 

 
 
 
A PROJEKTOR: 
 
 

Epson EB-G5200WNL 
4200 (3360) ANSI lumen, WXGA (1280×800 képpont), 6. 
7kg, Kontraszt: 800:1, Kétirányú trapéz, Bajonettes 
objektívek, Függőleges és vízszintes lencsemozgatás, RJ45 
kontroll port, Izzógarancia... 

 
 
 
 
 
AMIRE SZÜKSÉG VAN: 
 
FORD TRANSIT GENERÁL! 
 
DESIGN ÉS REKLÁM FÓLIÁZÁS! 
 
HANGOSÍTÁS / HALKÍTÁS!  
(HANGFALAK / CORDLESS (személyire) FÜLESEK 30 DB) 
 
AGREGÁTOR? 
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