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BUSHO 2012: APOCALYPSE NOW! 
It so much didn't take a prophet to tell that entries for the BuSho 2012 festival will break all the 
records so that the final number of entries came kind of shocking... It’s because from this year, 
you can enter the festival nearby our online system not only on Withoutabox and 
Filmfestivals.com but from now on Reelport as well! After last years' almost thousand entries 
we hoped that it will exceed the milestone 1000. Well, we did by huge as there were more than 
1800 entries sent! According to the capacity of the festival and recent years' standard, 
approximately the 5% of these can be selected to the competition program. This is a huge 
challenge for the pre-jury of that line-up has slightly changed since we made young film-loving 
women involved in pre-selection. More details, category break down can be found below, but 
now the shorts are mainly starring: apocalypse now!  
BUSHO 2012-ES ÉVJÁRAT: APOKALIPSZIS MUST! 
Nem kellett túlságosan nagy jóstehetség ahhoz, hogy legutóbbi hírlevelünkben megírjuk, hogy 
„nagy valószínűség szerint idén újabb rekordot fog dönteni a BuSho fesztiválra beérkezett 
nevezések száma”, nos ez olyannyira jól sikerült, hogy a végeredmény kicsit rémisztő… Ennek 
oka elsősorban annyi, hogy a BuSho saját online nevezései mellett a Withoutabox és a 
Filmfestivals.com után mostantól már a Reelporton is nevezhettek a fesztiválra! A tavalyi 
közel ezer nevezést követően azt terveztük, hogy idén átlépjük a mágikus álomhatárt, ezt egy 
kicsit túlteljesítve, több, mint 1800 nevezés érkezett az idei fesztiválra, mely szerint és az 
évek óta standard statisztikák alapján a nevezett filmek nagyjából 5%-a kerülhet majd a 
versenyprogramba! Ez nagyon komoly kihívást jelent az előzsűrinek, melynek összetétele kicsit 
módosult a korábbiakhoz képest, miután a tavalyi versenyprogramot kicsit lemacsózták így 
aztán bevontunk fiatal filmes hölgyeket a munkába, ezek szerint épp a legjobbkor! A részletes 
statisztikák, a kategóriánkénti bontás megtalálható alább, azonban most főszerepben a 
rövidek: apokalipszis mustÍ 

 
2012 ENTRIES: 1843 shorts 
 
WITHOUTABOX SUBMISSIONS 965 FILM 
695 FICTION 
91 ANIMATION 
179 EXPERIMENTAL 
 
REELPORT SUBMISSIONS: 430 FILM 
287 FICTION 
64 ANIMATION 
79 EXPERIMENTAL 
 
BUSHO ONLINE SUBMISSIONS 448 FILM  
267 FICTION  
115 ANIMATION  
66 EXPERIMENTAL 
 
Thanks for the films, the expected decision of the pre-jury is hopefully 15. June 2012  


