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2021. április 9.

Hírek
Hat dokumentumfilmes projekt a DocCelerator Hungary
programjában

Hat dokumentumfilmes projekt képviselői fejleszthetik filmtervüket a
Paradiddle Pictures és a Kreatív Európa Iroda közös
szervezésű DocCelerator Hungary online képzésén április 19-20án.
A képzés célja, hogy segítse a projektek dramaturgiai struktúrájának
fejlesztését. A DocCelerator résztvevői részletes visszajelzést kapnak
projektjükről, és olyan eszközöket, módszereket ismerhetnek meg,
amik előmozdítják a jobb narratív szerkezet és a karakterfejlődés
megvalósítását.
A képzésre kiválasztott projektek a következők:
•
•
•
•

Cabin Pressure (Good Kids)
Dear Helen (Eclipse Film)
Don’t Worry, Sári! (Campfilm & Pi Productions)
Metamorphosis (Other Films)

•
•

Queen of Chess (Queenside Pictures)
Vlogger from the Woods (ELF Pictures)

Gratulálunk a dokumentumfilmek alkotóinak, és tartalmas képzést
kívánunk!

Magyar projekt a dok.incubator programjában

A dok.incubator kihirdette a projekteket, amelyek fejlesztését
a 2021-es képzése során támogatja.
A dokumentumfilmek közé idén is beválogattak egy magyar
projektet, Hörcher Gábor Emma Show című projektjét, amelynek
producere Iványi Marcell (KraatsFilm), vágója pedig Lemhényi Réka.
A programban szerepel továbbá egy másik magyar rendező, Püsök
Botond Too Close című projektje is, amely egy romániai produkciós
céggel készül, fejlesztését Budapesten végzik.
Gratulálunk az alkotóknak!

Két magyar sorozat terv a MIDPOINT TV Launch programjában

A közép-kelet-európai térségből érkező kreatív csapatok
jelentkezhettek a MIDPOINT TV Launch 2021-es sorozat fejlesztő
képzésre. A képzésre beválasztott kilenc projekt között idén két
magyar sorozat terv is szerepel.
Az Amrita című projekt írója Kristina Jilly, producere Kisgergely Zita.
Az Elephant című projekt írója Csicskár Dávid, producere
pedig Zachar Balázs.
Gratulálunk mindkét projekt alkotóinak!

FFP-Cinemira Junior Script Lab

Különleges forgatókönyvíró pályázatot hirdet a Nemzeti Filmintézet
FFP és a Cinemira Gyerek-és TEEN Film Fesztivál! Április 30-ig
nevezhetnek 13-18 év közötti fiatalok mozi és tv sorozat-tervvel. A
döntőbe jutók profi forgatókönyvírókkal, dramaturgokkal, impró
színészekkel fejleszthetik filmterveiket majd filmes producerek előtt
prezentálhatják, hogy végül akár képernyőre kerüljön a film/sorozat!
Szakmai kapcsolatokat és értékes díjakat nyerhetnek az alkotók!
Jelentkezési határidő: 2021. április 30.
További információ

Hét MEDIA támogatott filmet jelöltek Oscar-díjra

Hét MEDIA támogatott filmet összesen tizennégy kategóriában
jelöltek Oscar-díjra. A 93. Oscar-díj átadó gálát 2021. április 25én rendezik. Az alábbi hét jelölt filmet a MEDIA alprogram több
mint 1,9 millió euróval támogatta a fejlesztési és forgalmazási
pályázatokon keresztül:
•

•
•
•
•
•
•

The Father, rendező: Florian Zeller - legjobb film, legjobb férfi
főszereplő, legjobb női mellékszereplő, legjobb forgatókönyv,
legjobb látványtervezés, legjobb vágás
Quo Vadis, Aida?, rendező: Jasmila Žbanić - legjobb
nemzetközi film
Another Round, rendező: Thomas Vinterberg - legjobb
rendező, legjobb nemzetközi film
Wolfwalkers, rendezők: Tomm Moore & Ross Stewart
- legjobb animációs film
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, rendezők: Will
Becher & Richard Phelan - legjobb animációs film
The Mole Agent, rendező: Maite Alberdi - legjobb
dokumentumfilm
Pinocchio, rendező: Matteo Garrone - legjobb jelmez, legjobb
smink és haj

17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 17. alkalommal kerül
megrendezésre
2021.
szeptember
10-18.
között.
Ebben az évben is lehetőséget ad a filmfesztivál, hogy a világ minden
részéről rendezők és producerek nevezhessék munkáikat a
versenyprogramba.
Nevezési
–
Kisjátékfilm
–
Nagyjátékfilm
–
CineNewWave

kategóriákban:
kategóriákban:
kategóriában:

2021.
2021.
2021.

határidők:
április
30.
május
31.
június
30.

Bővebb információ a nevezési kategóriákról és féltelekről elérhető a
Cinefest honlapján.

Cartoon Digital

A Cartoon Digital háromnapos
legújabb fejleményeiről és az
üzleti stratégiákról lesz szó
résztvevők lehetőség kapnak
előadókkal.

online konferencián az az animáció
animációs tartalmakhoz kapcsolódó
előadások formájában, valamint a
személyes megbeszélésekre is az

Időpont: 2021. május 26-28.
Jelentkezési határidő: 2021. május 7.
Részvételi díj: 100 EUR (Ösztöndíjak elérhetőek)
További információ

Closer to the Audience webinar

A Danish Film Institute és a dániai Kreatív Európa Iroda Closer to the
Audience címmel webinart rendez, amelynek keretében
a közönségépítés új stratégiáit vizsgálják a filmiparban.
Időpont: 2021. április 22. 15:00-16:15
További információ és regisztráció

Sunny Side of the Doc

A Sunny Side of the Doc az alábbi három kategóriában vár
projekteket 2021-ben hibrid formában megrendezésre kerülő
eseményeire.
Nevezési határidő mindhárom program esetében: 2021. április 22.

1. Dokumentumfilmes pitch fórum
2. XR projektek #Pixiifestival
3. Immerzív projektek #Pixiifestival
További információ

Motovun Shorts

Rövidfilmeket

várnak

a

Motovun

Filmfesztiválra,

amely

Horvátország

egyik

legnépszerűbb kulturális eseménye, és Dél-Kelet-Európa jól ismert filmfesztiválja.
Középpontjában független nemzetközi filmek állnak. A fesztivál évente 25000
látogatót

vonz,

öt

napja

alatt

több

mint

100

film

kerül

bemutatásra.

Olyan max. 20 perces filmekkel lehet jelentkezni, amelyeket 2020-ban vagy 2021ben mutattak be (és Horvátországban még nem volt premierjük).
Időpont: 2021. július 27-31.
Jelentkezési határidő: 2021. június 5.
További információ

TFL Co-Production Fund

A TorinoFilmLab koprodukciós alap európai producerek és nemzetközi koproducerek
együttműködésével

megvalósuló

projekteket

támogat

(játékfilm,

animáció,

dokumentumfilm).
Tapasztalt producerek jelentkezését várják (min. 3. játékfilm). A koproducernek
olyan országból kell érkeznie, amely nem vesz részt sem a MEDIA alprogramban,
sem az Eurimagesban.
A kiválasztott gyártó cég 50.000 euró koprodukciós támogatásban fog részesülni.
Jelentkezési határidő: 2021. április 15. dél
További információ

Series Mania Forum – Co-Pro Pitching Sessions 2021

2021. augusztus 30. - szeptember 1. között rendezik meg a Series Mania Forum
legrégebbi és legsikeresebb eseményét, a Co-Pro Pitching Sessions-t. A Kreatív
Európa MEDIA támogatásával megvalósuló Series Mania Forumon évente több mint
2000 TV-s szakember szakember vesz részt.
2021-ben is 15 projekt képviselőinek lesz lehetősége sorozat terveik bemutatására.
A szakmai zsűri a nyertes projektet 50.000 euróval díjazza.
Módosított jelentkezési határidő: 2021. május 10.
További információ

Série Series fórum

A 10.

Série

Series európai

sorozat

fórumot 2021.

június

30.

és

július

2. között rendezik meg (várhatóan) Fontainebleau-ben.
A Série Series Tv sorozat készítő szakemberek találkozója, mely teret ad Európa
egész területéről érkező tehetségeknek. Évente több mint 700 szakember
(forgatókönyv írók, producerek, műsorszórók, rendezők, zeneszerzők, színészek)
vesz részt az eseményen.
Két

kategóriában

várnak

projekteket:

1. Olyan befejezett vagy fejlesztési/gyártási fázisban lévő sorozatokkal lehet
jelentkezni,

amelyek

már

rendelkeznek

műsorszóró

vagy

forgalmazó

támogatásával.
Jelentkezés
2. Spotlight on Trailers: korai fejlesztési fázisban lévő projektek, amelyekhez
partnereket/támogatókat keresnek. 10 projektet választanak ki és mutathatnak
be

a

résztvevők.

Jelentkezés
Jelentkezési határidő mindkét kategória esetében: 2021. április vége

Képzési lehetőségek Európában

Ex Oriente Film

Kelet-közép-európai rendezők és producerek jelentkezését várják a
2021-es Ex Oriente Film képzésre.
Fejlesztési vagy korai gyártási fázisban lévő
kreatív dokumentumfilmes projektekkel (filmekkel és
sorozatokkal) lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidő: 2021. április 23.
További információ

Screen Leaders 2021

Megnyílt a jelentkezés a Screen Leaders vállalkozásfejlesztési
képzésre, amelyet a játékfilm, az animáció, a videojátékok, az
utómunkák, a VFX vagy éppen a forgalmazás területén dolgozó cégek
vezetői
számára
rendeznek.

2021. szeptember és 2022. január között 3 modul keretében rendezik
meg a képzést, amelyet a Kreatív Európa MEDIA is támogat.
Jelentkezési határidő: 2021. június 11.
További infromáció

FRAME Access 2021

A Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet (INA) 2010 óta hirdeti
meg FRAME elnevezésű képzését audiovizuális
archívumok szakembereinek.
A FRAME Access résztvevői elméleti előadások, esettanulmányok és
gyakorlati workshopok keretében tanulmányozhatják az audiovizuális
örökség felhasználásához kapcsolódó témaköröket (dokumentáció,
jogi keret, stratégiák stb.)
A 2021-es képzésre május 13-ig lehet jelentkezni.
Képzés időpontja: 2021. június 3-4. & 7-9.
További információ

18. Arthouse Cinema Training

Megnyílt a jelentkezés a 18. Art Cinema = Action + Management (ACAM)
képzésre.
Az ACAM egy nemzetközi képzés, amelyet a független mozik és művészmozik
képviselői számára rendeznek. Az egy hetes intenzív workshop során a
részvevőknek alkalmuk lesz kapcsolatépítésre, a bevált gyakorlatok
megismerésére, és panelbeszélgetésekben való részvételre olyan témákban, mint a
zöld mozi, a web marketing, pénzügyi tervezés, technológiai fejlemények vagy az
ágazat jelenlegi kihívásai.
Időpont és helyszín: 2021. augusztus 30. – szeptember 5. San Servolo
Jelentkezési határidő: 2021. április 30.
További információ
Jelentkezés

ACE 31 Producer képzés

Megnyílt a jelentkezés az ACE 31 képzésre. Tapasztalt producerek jelentkezését
várják, akik szeretnék nemzetközi közönséget célzó játékfilmes projektjüket
fejleszteni. A képzésre 18 producert választanak be.
Jelentkezési határidő: 2021. május 3.
Képzés időpontjai:
2021. október 4-9. (tartalom fejlesztés)
2021. november 15-20. (pénzügyi stratégiák)
2022. április 4-6. (üzleti menedzsment)
2022. április 7-10. (ACE network találkozó)
A képzés helyszíneit a járvány miatt egyelőre nem határozták meg.
További információ

EKRAN+

Megnyílt a jelentkezés a Wajda Studio 2021-ess EKRAN+ képzésére. A 22 napos
projekt-alapú

nemzetközi

képzési

program

rendezőknek/író-rendezőknek,

producereknek szól. A képzés témái: forgatókönyv-fejlesztés; kreatív előkészítési
folyamatok; vágás; a film vizuális nyelvének és tónusának megtalálása és
finomítása.
Jelentkezési határidő: 2021. április 12.
További információ

MEDIA pályázatok
A 2021-es Kreatív Európa MEDIA pályázatok megjelenése
május végére/június elejére várható.

Kreatív Európa Iroda / Creative Europe Desk Hungary
MEDIA alprogram / MEDIA Sub-programme
Kreatív Európa Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18. V/2.
Tel: +36 1 300 7202

