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Hírek
Co-Development online partnerkereső esemény
dokumentumfilm producereknek

A Kreatív Európa Irodák egy csoportja (Ausztria, Belgium,
Horvátország, Dánia, Franciaország, Németország, Írország,
Olaszország, Portugália, Románia) online partnerkereső pitching

fórumot rendez a Kreatív Európa MEDIA Co-Development pályázati
felhívásához kapcsolódóan kreatív dokumentumfilmes
producereknek.
Az online eseményre 2021. szeptember 28-án kedden, 10:3013:00 között kerül sor, célja, hogy a pályázni tervezők partnereket
találhassanak projektjeik megvalósításához.
Az eseményen az érdeklődők Magyarországról
megfigyelőként tudnak részt venni, a részvételhez az alábbi
linken kell regisztrálni:
https://bit.ly/3kv23wJ
Regisztrációs határidő: 2021. szeptember 26.

Európai zöld megállapodás a mozik számára

A Kreatív Európa MEDIA Irodák hálózata online
konferenciát szervez szeptember 28-án 15:00-16:30 között
az Európai zöld megállapodás vonatkozásairól a mozik
számára.
Az online konferencián különböző európai országok moziüzemeltetői
olyan energia- és erőforrás-megtakarítási megoldásokat mutatnak
be, amelyek mind a mozik jegypénztára, mind az éghajlat

szempontjából kifizetődőek. Ide tartoznak a hővisszanyerő
szellőzőrendszerek, a mozi tetejéről érkező napenergia, és a hulladék
csökkentése az újrafelhasználható megoldások révén.
A konferencia áttekintést nyújt továbbá a jogi követelményekről, a
lehetséges megoldásokról és a legjobb gyakorlatokról. A fogyasztás
csökkentése nemcsak költségeket takarít meg, hanem a fenntartható
intézkedéseket is relevánsabbá teszi a közönséggel folytatott
kommunikáció során.
A Kreatív Európa MEDIA és a különböző európai országok mozijainak
képviselői pedig egy panelbeszélgetés keretében vitatják meg
fenntartható intézkedések végrehajtásának és támogatásának
kérdéseit. Az eseményt Birgit Heidsiek, az FFA Green Cinema
képviselője moderálja (www.grüneskino.de).
Regisztrálni szeptember 24-ig lehet a következő
linken: https://bit.ly/2Xw9VVs
A Zoom linket az esemény előtt e-mailben kapják meg a regisztrálók.
Részletes program

Holnap kezdődik a Budapesti Klasszikus Film Maraton!

A Nemzeti Filmintézet idén szeptember 21. és 26. között már
negyedik alkalommal rendezi meg Budapest legnagyobb nemzetközi
filmfesztiválját, a Budapesti Klasszikus Film Maratont. A különleges
filmfesztivál hat napja alatt, több fővárosi helyszínen, öt tematikus
blokkban, hetvennél is több frissen restaurált klasszikus filmet láthat
a közönség. A budapestiek nagy örömére a Szent István Bazilika
előtti tér idén négy estére újra ingyenes szabadtéri mozivá alakul.
A 4. Budapesti Klasszikus Film Maraton további helyszínei az Uránia
Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Budapesti Francia Intézet és a
Müpában a Ludwig Múzeum.
Részletes program és jegyvásárlás: www.filmmaraton.hu

NFI - Inkubátor program

Szeptember 30-ig várja az elsőfilmesek jelentkezését az Inkubátor
Program.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) meghirdette a pályakezdő rendezők első
egész estés filmje elkészítését támogató pályázatát, az Inkubátor

Programot. A 7. alkalommal meghirdetett, nagy sikerű
kezdeményezés célja a fiatal filmesek bemutatkozásának elősegítése.
Évente 10 fiatal pályakezdő csapat kap lehetőséget, hogy első egész
estés filmtervén dolgozhasson az NFI anyagi és szakmai
támogatásával.
További információ és a pályázat kiírása az NFI honlapján érhető
el.
Fotó: 2021 Inkubátor Pitch Fórum nyertesei (©Valuska Gábor)

EPI képzés Budapesten!
European Co-Production - Legal and Financial Aspects

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 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

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

Képzési lehetőségek Európában
APostLab workshop meghosszabbított jelentkezési határidő

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. október 3.
A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
További információ

Verzió DocLab meghosszabbított jelentkezési határidő

Elindult a jelentkezés a Verzió Doclab nemzetközi dokumentumfilmes
workshopra rendezőknek és producereknek, fókuszban a
forgalmazási stratégia.
A workshop időpontja: Budapest, 2021. november 10-12.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. szeptember
22.
Szeptember 26-ig projekt nélkül, megfigyelőként is
jelentkezhetnek producerek és rendezők, akik kreatív
meglátásaikkal segíthetik a hat kiválasztott projekt alkotóit a
munkában.
A DocLab egy nemzetközi dokumentumfilmes workshop rendezőknek
és producereknek, melyet a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi
Dokumentumfilm Fesztiválon tartunk Budapesten, 2021. november
10. és 12. között. A fókuszban idén a forgalmazás áll. A workshop
háromnapos egyéni mentorálást, valamint mesterkurzusokat biztosít,
melyeket világszínvonalú forgalmazók, producerek és
marketingszakértők vezetnek.
További információ

Bridging the Dragon Sino European Lab

Hetedik alkalommal rendezik meg a Bridging the Dragon SinoEuropean Project Lab képzést az európai és kínai együttműködés és
koprodukciók előmozdítása érdekében.
A programra olyan projektet válogatnak be, amelyeket
koprodukcióban terveznek megvalósítani.
Időpont: 2021. november 28.-december 1. (várhatóan hibrid
formában)
Jelentkezési határidő: 2021. október 1.
További információ

TorinoFilmLab - Script Lab 2022

Már lehet jelentkezni a Torino Film Lab ScriptLab képzésre, amely a
korai fejlesztési fázisban lévő játékfilm projektek forgatókönyv
fejlesztésre fókuszál.
Képzés időpontjai: 2022. március és november között (jelenléti
oktatással júniusban és novemberben + 3 online modul márciusban,
szeptemberben és októberben)
Jelentkezési határidő: 2021. október 1. 14:00
További információ

Less is More 2022

A Less is More képzési programjára olyan írók/rendezők
jelentkezhetnek, akik első, második vagy harmadik játékfilmes
projektjüket fejlesztik. A filmtervnek korai fejlesztési
fázisban kell lennie.
A program három egyhetes workshopból áll 2022. március és
október között.
Jelentkezési határidő: 2021. október 11.
A képzés a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
További információ és jelentkezés

INA FRAME Tech 2021

A Francia Nemzeti Audiovizuális Intézet ismét meghirdeti FRAME
Tech képzését audiovizuális archívumok munkatársai számára.
A nemzetközi képzés az audiovizuális tartalmak menedzsmentjének
technikai részleteire fókuszál majd.
Időpont: 2021. november 17-19. és 22-24.
Jelentkezési határidő: 2021. október 8.
Ösztöndíjra szeptember 27-ig lehet jelentkezni.
További információ

Eurodoc 2022

Producerek és rendezők jelentkezését várják a Eurodoc 2022-es
képzésére. A programra fejlesztési fázisban lévő
dokumentumfilmes projektekkel lehet jelentkezni.
A képzés három egyhetes workshopból áll, amelyeket három
különböző európai városban rendeznek meg 2022. március és
október között, valamint online képzési alkalmakra is sor kerül a
program ideje alatt.

Jelentkezési határidő: 2021. október 29.
További információ:
• Eurodoc

brosúra
• Eurodoc honlap
• Jelentkezés

MEDIA pályázatok
Pályázati határidők:
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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