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Hírek
Online pályázati tájékoztató események

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
online tájékoztató eseményeket szervez a Kreatív Európa MEDIA és
Szektorközi ág 2021-es pályázati felhívásairól és a pályázás
menetéről 2021. június 30. és július 16. közötti időpontokban.
A részvételt minden leendő pályázónak és érdeklődőnek
javasoljuk.
A részvétel ingyenes, az esemény nyelve angol.
A tájékoztatókat a Webex felületén lehet majd követni, a belépéshez
szükséges linkek a következő oldalon érhetőek
el: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/onlinesessions-creative-europe-media-and-cross-sectoral_en
Bővebb információt az egyes pályázatokról honlapunk Pályázatok

2021-2027 menüpontja alatt, valamint a Funding & Tender
opportunities oldalon találhatnak.

Nagylátószög alkotópályázat középiskolásoknak

Közös alkotópályázatot hirdet középiskolásoknak a Ludwig Múzeum és
a Nemzeti Filmintézet - Filmarchívum / National Film Institute - Film
Archive a Klassz program keretében a Nagylátószög. 120 éves a
magyar film című kiállításhoz kapcsolódóan.
Három témában lehet pályázni:
1. Készíts plakátot Törőcsik Mari valamely filmjéhez!
2. Készíts mozgó filmplakátot egy magyar animációs filmhez vagy egy
kísérleti filmhez!
3. Készíts storyboardot egy magyar film „kimaradt” jelenetéhez vagy
alternatív befejezéséhez!
Jelentkezési határidő: 2021. október 3.
További információ és jelentkezés

Eredmények: Mozik mint a helyi közösségek innovációs
csomópontjai

Megérkeztek az Európai Bizottság 2020-as Mozik mint a helyi
közösségek innovációs csomópontjai pályázatának eredményei.
Összesen 37 pályázatot nyújtottak be a felhívásra, amelyek közül 4
nyert el támogatást.
Gratulálunk a Budapest Film Zrt.-nek nyertes pályázatához,
amely az Interconnecting Cinema címet viseli. A projekthez öt
partnerszervezet csatlakozik, a csehországi Union Film és a Kino
AERO, a romániai Asociatia Arta In Dialog, a szlovákiai Cinefil és a
lengyelországi Fundacja Dla Kina. Az Interconnecting Cinema
megvalósulását 290.969 euróval támogatja az Európai Unió.
Bővebb információ

MEDIA események a Cannes-i Filmfesztiválon & Hungarian
Film Contact Guide

A Cannes-i Filmfesztivál keretében három online tájékoztató
eseményt rendeznek a Kreatív Európa MEDIA pályázataival
kapcsolatban a következő időpontokban:
Július 7. 10-11.30 - Content Cluster
Július 8. 10-11.30 - Business Cluster
Július 9. 10-11.30 - Audience Cluster
Részletek hamarosan.
Július 12-én 12:00 és 13:00 között a European Institue of
Innovation and Technology a Marché du Film NEXT keretében „Új
lehetőségek teremtése a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak
számára” címmel tart előadást, amelynek élő közvetítését az EIT
oldalán lehet majd követni.
Megjelent továbbá 2021-es Hungarian Film Contact
Guide kiadványunk a Cannes-i Filmfesztiválra, amelynek online
verziója itt érhető el honlapunkon.

Co-Production Model for Game Developers webinar

2021. június 30-án, szerdán 16 órakor webinárt rendeznek európai
videojáték fejlesztők számára a SpielFabrique által szervezett 2021es Matchmaking Day of the 2021 European co-production market
keretében.
A webináriumon a határon átnyúló koprodukció előnyeiről és az
európai közfinanszírozás legjobb gyakorlatairól is szó lesz.
Az esemény időtartama kb. 45 perc.
További információ és regisztráció

Cinemira videóverseny

A CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál videóversenyt
hirdet 10-18 éveseknek. A legjobb filmek az őszi Cinemira TEEN és
Cinemira KIDS fesztiválon kerülnek vetítésre, az alkotók pedig
értékes díjakat nyerhetnek!
Maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni. Idén HÁROM témában
alkothattok:
1. SZABADSÁG 2. SEGÍTSÉG
és egy harmadik speciális kategória, alkotásokat várnak melynek
főszereplője a CINEMIRA MÓKUS. A három téma közül válassz egyet!
Műfaji megkötés nincs! Lehet animáció, élőszereplős kisfilm,
videóklip.
Nevezési határidő: 2021. augusztus 31.
További információ

Szakértők jelentkezését várja az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szakértők jelentkezését várja a Kreatív Európa
program szektorközi ágának News Media, Journalism, Media Literacy
pályázatainak értékelésére.
Az értékelésre 2021. szemptember/októberben kerül sor (néhány
nap), a pályázatokat értékelő szakemberek fizetést kapnak
tevékenységükért.
Regisztrációs határidő: 2021. június 30.
Bővebb információ

Film Fest Gent - Third Character

A Film Fest Gent szakmai napjainak keretében 2021. október 22én a MUSIC & CINEMA Nemzetközi Filmfesztivál és a FIFF Namur
(Festival International du Film Francophone de Namur)
együttműködésében rendezik meg a Third Character elnevezésű
eseményt, amelyre olyan rendezők és producerek jelentkezését
várják, akik zeneszerzőt keresnek a projektjükhöz.
A jelentkezéseket 2021. augusztus 1-ig lehet elküldeni
a industry@filmfestival.be címre.
Részletek

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.
CineNewWave kategóriában 2021. június 30-ig még lehet
nevezni.
Bővebb információ elérhető a Cinefest honlapján.

East Silver Market 2021

Az East Silver közép-kelet-európai dokumentumfilmes vásár
projekteket vár 2021-es rendezvényére, amely a 25. Jihlava
Nemzetközi
Dokumentumfilm
Fesztivál
keretében
kerül
megrendezésre. A beválogatott filmek bekerülnek az East Silver 2021
online
dokumentumfilm
katalógusába
és
a
Ji.hlava
IDFF
előválogatásába, valamint indulnak a Silver Eye díjért.
Időpont: 2021. október 26-31.
Jelentkezési határidő:
- rough cut: 2021. július 31.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
CPH:LAB 2021-2022

Megnyílt a jelentkezés a CPH:LAB immerzív és interaktív
dokumentumfilmeket támogató programjára, amelyre idén
„TRANSFORMATIONS” témakörben várják a projekteket.
9 projektet válogatnak be, amelyeket alkotóik a fejlesztés után a
2022-es CPH:DOX keretében mutathatnak be.
A képzés első négy részét online tartják 2021. október és 2022.
január között. Az ötödik alkalomra a CPH:DOX alatt kerül sor 2022.
március 28. és április 1. között Koppenhágában.
Jelentkezési határidő: 2021. július 6.
További információ

ACE Series Special

Megnyílt a jelentkezés a ACE Series Special 3 workshopra.

Tapasztalt producerek jelentkezését várják, akik szeretnék
mélyíteni ismereteiket nemzetközi közönséget célzó TV dráma
sorozatuk fejlesztésével és gyártásával kapcsolatban.
Időpont és helyszín: 2021. december 6-11. Brüsszel (előtte
és utána online megbeszélések)
16-18 producer vehet részt a 6 napos workshopon, mely a Tv
sorozatok gyártásának kreatív és pénzügyi elemeire fókuszál majd.
Jelentkezési határidő: 2021. július 1.
További információ

EPI - The Art of Pitching

Mi a jó pitch titka? Hogyan győzheted meg a megfelelő embereket az
ötletedről?
Az Erich Pommer Institut e-képzésén három elismert szakértő, Jan
Miller, Oliver Zeller (Medienboard Berlin-Brandenburg) és Andreas
Bareiss (GAUMONT) válaszol ezekre a kérdésekre, és még sok másra.
A képzést letölthető formában teszik közzé, így bármikor elkezdhető.
A kurzus 14 fejezetből, 48 videóból áll, 5-7 óra időtartamban.
További információ

Next Wave

A Next Wave képzési program a mozi jövőjére és a nemzetközi
piacok fejlődésére fókuszál. Hogyan tudnak a hagyományos
forgalmazási modellek, a streaming szolgáltatások és a fesztiválok
reagálni a 21. század filmpiaci kihívásaira?
3-5 éves tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését várják
a forgalmazás, fesztiválok és marketing területéről.
A Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 9 hónapos képzése a
Kreatív Európa MEDIA és a Medienboard Berlin Brandenburg
támogatásával valósul meg.
Jelentkezési határidő: 2021. június 30.
További információ
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