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Hírek
Innovation Lab pitching fórum

A Kreatív Európa Irodák nemzetközi partnerkereső pitching
fórumot rendeznek a Kreatív Európa Szektorközi ágának Innovation
Lab pályázati felhívásához kapcsolódóan.
Az online eseményre 2021. szeptember 2-án 10:0013:00 között kerül sor, célja, hogy a pályázni tervezők
bemutathassák projektötleteiket, és partnereket találhassanak azok
megvalósításához.
Az Innovation Lab felhívás célja az audiovizuális, valamint más
kulturális és kreatív ágazatokban alkalmazható innovatív eszközök,
modellek és megoldások fejlesztésének támogatása, az ágazatok
közötti együttműködés növelésének érdekében. A pályázatot egy
legalább 3 tagból álló konzorciumnak kell benyújtania, amelyek
legalább 2 különböző, Kreatív Európa programban részt vevő
országból származnak.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 22.
Jelentkezés: https://bit.ly/3wX9FuF
A Kreatív Európa programban részt vevő országokból egy-egy
szervezet mutathatja be projektjét, de az eseményen lehetőség
van megfigyelőként is részt venni, ehhez a következő linken kell
regisztrálni: https://www.weezevent.com/transnational-pitchingsession-for-creative-europe-innovation-lab

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

Online pályázati tájékoztatók felvételei

Július 21-i online tájékoztató eseményünk felvétele a Kreatív Európa
MEDIA Slate, Mini-Slate és Co-Development pályázatairól
ielérhető Facebook oldalunkon.
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) online
tájékoztató eseményei a Kreatív Európa MEDIA és Szektorközi ág 2021es pályázati felhívásairól és a pályázás menetéről pedig visszanézhetőek
az EACEA oldalán.

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

Képzési lehetőségek Európában
APostLab workshop

Megnyílt a jelentkezés az APostLAb őszi workshopjára. Az APostLab
hatnapos projektalapú intenzív képzése során a résztvevők jobban
megismerhetik az utómunka technikai, pénzügyi és kreatív
aspektusait, a nemzetközi koprodukciós környezet kihívásaira
összpontosítva.
Időpont és helyszín: 2021. november 18-23. Athén
Kik jelentkezhetnek?
•

•

producerek, fejlesztési, finanszírozási vagy utómunka fázisban
levő, nemzetközi koprodukcióban megvalósuló játékfilmes vagy
sorozat projektekkel
utómunka supervisorok

A képzésen maximum 24 fő vehet részt.
Részvételi díj:
•
•

producer: 1600 euró
utómunka supervisor: 1300 euró

A díj tartalmazza a szállás és az étkezések költségeit is.
(Ösztöndíjak elérhetőek.)
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 13.
A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
További információ

DOXINVITRO

Idén is megrendezik a Dox In Vitro kétnapos workshopot, amely a Cinematik, a
Creative Europe Desk Slovakia és a Slovak Audiovisual Fund
együttműködésével valósul meg.
A DOX IN VITRO programjára fiatal producerek és dokumentumfilmesek
jelentkezését várják. A workshop a dokumentumfilmek fejlesztésére és a
koprodukciók szerepére fókuszál tapasztalt oktatók iránymutatásával.
Időpont és helyszín: 2021. szeptember 12-13. Pöstyén, Szlovákia
Jelentkezési határidő projekttel: 2021. augusztus 16.
Jelentkezési határidő projekt nélkül: 2021. augusztus 30.
Részvételi díj: 150 euró
További információ és jelentkezés

EPI workshop Budapesten

2021. október 28-30. között Budapesten rendezik meg az Erich
Pommer Institute European Co-Production - Legal and Financial
Aspects képzését, amelyre koprodukcióban érdekelt filmes és TV-s
szakemberek jelentkezését várják.
A képzés exkluzív betekintést nyújt számos újabb európai
koprodukció (játékfilm és drámasorozat) készítésébe, valamint
áttekintést nyújt a koprodukciók jogi és pénzügyi elemeiről.
Gyakorlati tippek és interaktív feladatok segítik majd a résztvevőket
abban, hogy sikeresen tudják kezelni az európai koprodukciók
változó komplexitását.
A képzés egyik előadója László Sára, a Campfilm producere lesz.
A képzésről szeptember 7-én 19 órakor online tájékoztatót is
tartanak, amelyre itt lehet
regisztrálni: https://en.epi.media/programme/prd.524.online-infosession--european-co-production-2021/
A képzés a Nemzeti Filmintézettel együttműködésben valósul
meg. Az Erich Pommer Institute 6 magyar résztvevőnek
kedvezményes részvételi díjat ajánl fel (350 euró). Ennek
igénybevételéhez az EPI honlapján a “Local Scholarships” fül alatt
kell jelentkezni.
Bővebb információ

MEDIA pályázatok
Pályázati határidők:
European Festivals
Határidő: 2021. augusztus 24.
Films on the Move
Határidő: 2021. augusztus 24.
Innovative Tools and Business Models
Határidő: 2021. augusztus 24.
Markets & Networking
Határidő: 2021. augusztus 24.
European Slate Development
Határidő: 2021. augusztus 25.
TV and Online Content
Határidő: 2021. augusztus 25.
Talents and Skills
Határidő: 2021. augusztus 26.
Journalism Partnerships (Szektorközi ág)
Határidő: 2021. augusztus 26.
Audience Development and Film Education
Határidő: 2021. október 5.
Innovation Lab (Szektorközi ág)
Határidő: 2021. október 5.
European VOD Networks and Operators
Határidő: 2021. október 5.

European Co-Development
Határidő: 2021. november 17.
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