Hírlevél
2021. november 17.

Hírek
Largo.ai felhívása producereknek

A Largo.ai támogatóinak köszönhetően 20 producer költségeit
kompenzálják a Largo.ai mesterséges intelligencia program
alkalmazásához. (A producernek a költségek 15%-át kell állnia.) A
program használata mellett a résztvevők 6 hónapon keresztül havi 1
ingyenes konzultáción is részt vehetnek.
A programban résztvevő producer legalább egy játékfilmjének
gyártás-előszítési, gyártási, utómunka vagy forgalmazási fázisban
kell lennie.
A résztvevőknek lehetőségük lesz bemutatni projektjüket a 2022-es
Berlini Filmfesztiválon (opcionális).
Jelentkezési határidő: 2021. november 23.

Program indulása: 2021. december 10.
További információ
Jelentkezés

Európai Film Fórum Tallinnban

Readiness for Industry Renaissance 2.0 címmel rendezik meg
2021 utolsó Európai Film Fórumát a Tallinn Black Nights Film
Festival and Industry Tallinn keretében.
Az európai audiovizuális iparhoz kapcsolódó aktuális témákat viták,
esettanulmányok és projektbemutatók keretében járják körül. Szó
lesz például a mesterséges intelligencia szerepéről a stratégiai
tervezés során és a legmodernebb technológiákról a virtuális gyártás
folyamatában.
Az eseményt a tallinni Nordic Hotel Forumban rendezik, de online is
lehet majd követni november 22-én 15:00 és 19:00 között.
Részletes program

Európai Hírmédia Fórum: ipari átalakulás

2021. november 29-én Brüsszelben második alkalommal rendezi meg
az Európai Hírmédia Fórumot az Európai Bizottság. Az online is
közvetített találkozón az európai sajtó, televízió, rádió, online média
és más audiovizuális területek képviselői vesznek részt. A fórum
témája az ipari átalakulás lesz.
Regisztrációs határidő: 2021. november 22.
További információ
Regisztráció

Nemzeti Filmintézet - Szakmai nap

2021. november 26-án 9:00 és 15:30 között rendezik az NFI szakmai
napját.
Az eseményre november 17-ig lehet regisztrálni itt.
Részletes program

Kids kino lab

Forgatókönyv-fejlesztők és fiatal producerek jelentkezését
várják a Kids Kino Industry / Kids Kino.Lab workshopjára, hogy a
képzés tutorjait segítsék munkájukkal.

Jelentkezési határidő: 2021. november 22.
További információ

East Doc Platform 2022

Fejlesztési, gyártási és utómunkálati fázisban lévő, egész estés
kreatív dokumentumfilmeket, sorozatok és transzmédiás projekteket
várnak a 11. East Doc Platformra, amelyre az Institute of
Documentary Film és a One World International Human Rights
Documentary Film Festival szervezésében kerül sor.
Az East Doc Platform a közép-kelet-európai dokumentumfilmek
legnagyobb koprodukciós, finanszírozási és forgalmazói platformja.
Időpont és helyszín: 2022. március 26. - április 1. Prága
Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
Programok:
East Doc Forum: a régió legnagyobb pitching fóruma, melyre
fejlesztési/korai gyártási fázisban levő projekteket várnak.

VR és transzmédiás projektek bemutatására a fórumon belül
megrendezésre kerülő East Doc Interactive pitching-en nyílik
lehetőség.
2001 óta több mint 300 dokumentumfilmes projekt készült el az East
Doc Forum közvetlen támogatásával.
További információ

m:brane 2022

Az M:brane a fiatal közönséget, pontosabban a 3-18 év közötti
korosztályt célzó filmes projekteket vár 2022-es programjaira.
Mozi, tv, dokumentumfilm, interaktív, VR projekteket várnak, melyek
európai korprodukcióban valósulnak meg.
Időpont és helyszín: 2022. március 15-17. Malmö, Svédország
Jelentkezési határidő: 2021. december 2.
További információ

Series Mania Forum: Co-Pro Pitching Sessions

A Series Mania Forum legrégebbi és legsikeresebb eseményére, a CoPro Pitching Sessionsre 2022. március 22-24. között kerül sor Lilleben. Nemzetközi támogatást kereső TV-sorozat producerek
jelentkezését várják.
2022-ben is 15 projektet válogatnak be a programra. A szakmai zsűri
a nyertes projektet 50.000 euróval díjazza.
Jelentkezési határidő: 2022. január 6.
További információ

Képzési lehetőségek Európában
Series Mania – Writers Campus

Forgatókönyvírók jelentkezését várják a Series Mania Writers
Campus programjára. 20 feltörekvő író vehet részt az egyhetes
workshopon 2022 márciusában, Lille-ben, ahol elismert szakemberek
segítik a TV sorozat projektek fejlesztését.
A jelentkezőknek legalább egy olyan projekttel kell rendelkezniük,
amit már bemutattak (TV/web sorozat, egész estés vagy rövidilm).
Egyedül és két fős csapatban is lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidő: 2021. december 20.
További információ

The Animation Workshop - 3D karakterfejlesztő képzés

Megnyílt a jelentkezés a Via University College The Animation
Workshop 3D karakterfejlesztő kurzusára. A 14 hetes animációs
képzés során elismert szakemberek vezetik végig a résztvevőket a
3D karakter fejlesztési folyamatán.
Időpontok és helyszín: 2022. március 7. és június 10. között, Viborg
(Dánia) + egy online modul a kurzus után
Jelentkezési határidő: 2022. január 5.
Részvételi díj: 2850 euró (ösztöndíjak elérhetők)
A képzés a Kreatív Európa MEDIA alprogram támogatásával valósul
meg.
További információ

EPI: The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

A jó megállapodások elengedhetetlenek minden sikeres üzlethez. Az
Erich Pommer Institut The Art of Negotiating Agreements for Film
and TV című képzése abban segíti az audiovizuális szakembereket,
hogy megfelelő gondolkodásmódot alakítsanak ki a tárgyalások
megkezdéséhez, ezáltal a lehető legjobb ajánlatot kaphassák. A
neves szakértők rávilágítanak az iparág titkaira, exkluzív betekintést
nyújtva annak belső működésébe, valamint áttekintést adnak a VODplatformokról és más potenciális üzleti partnerekről.
Időpont és helyszín: 2021. december 9-11. Berlin (utazási
napok nélkül)
További információ és regisztráció/jelentkezés

FOCAL Production Value - The European Scheduling &
Budgeting Workshop

A PRODUCTION VALUE workshop fókuszában ambiciózus európai
játékfilmek és limitált sorozatok ütemezése és költségvetése áll. A
képzésre
A résztvevőket a legmagasabb szintű európai producerek és
rendezőasszisztensek oktatják, és különböző szakértők kapnak
konkrét véleményeket. A résztvevők szakértelmének bővítésén túl
hangsúlyt fektetnek a különböző európai munkakörülmények
megértésére, valamint az európai hálózat fejlesztésére és
kiterjesztésére.
A PRODUCTION VALUE workshopra az ausztriai Retzben kerül
sor 2022. január 8-16. között.
Jelentkezési határidő:
• producereknek

és rendezőknek projekttel: 2021. november 25.

Ösztöndíjak elérhetőek!
További információ

CEE Animation Workshop 2022

Megnyílt a jelentkezés animációs szakemberek számára a 4. CEE
Animation Workshopra. A képzés során a részvevők nemzetközi
szakértők segítségével fejleszthetik projektjeiket.
A program producerek és kreatív csapataik jelentkezését várja.
Bármely formátumú (TV, egészestés, rövid, hibrid, XR) animációs
projekttel lehet jelentkezni, de a képzés nyitva áll projekt nélkül
jelentkező producerek számára is, akik cégük hosszútávú stratégiáját
kívánják építeni.
A program 4 modulból áll:
• 2022.

február – online
• 2022. április – online
• 2022. augusztus – jelenléti (Lengyelország)
• 2022. november – online
Részvételi díj:
- fejlesztési fázisban lévő animációs projekttel jelentkező kreatív
csapat (2-3 fő): 2700 euró
- egy résztvevő projekt nélkül: 1800 euró
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. november 22.
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.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. december 1.
További információ:
• Eurodoc

brosúra
• Eurodoc honlap
• Jelentkezés
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