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Európai Moziéjszaka 2021

A Kreatív Európa MEDIA program negyedik alkalommal rendezi
meg a European Cinema Night azaz
az Európai Moziéjszaka nevű programot, amelynek keretében
négy napig ingyenes vetítések kapcsolják össze Európa
mozirajongóit, hogy együtt ünnepeljék az európai filmkultúra
gazdagságát.
Idén 80 mozi csatlakozott az eseményhez Európa szerte. 2021.
december 6-10. között az eseményekre több, mint 14.500
filmrajongót várnak Európa különböző országaiban. A filmszerető
közönség díjmentes, közönségtalálkozókkal kísért
vetítéseken találkozhat a MEDIA alprogram keretében támogatott
európai filmekkel és általuk az európai értékekkel.

Magyarországon idén három helyszínen rendezik meg az eseményt:
december 6-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Nem
hagytak nyomokat című lengyel filmet vetítik,
december 10-én a szolnoki TISZApART Moziban a Még egy kört
mindenkinek című filmet, a miskolci Uránia-Béke Art
Moziban pedig a Hogyan legyél jó feleség? című filmet nézhetik meg
az érdeklődők.

18. Busho nevezés

Megkezdődött a nevezés a 2022-es 18. BuSho filmfesztiválra.
2020. január 1. után elkészült, 30 percnél rövidebb játék, animációs
és kísérleti filmekkel lehet nevezni 2022. március 1-ig.
További információ

Brüsszeli rövidfilmes koprodukciós fórum

Projekteket várnak a 25. Brüsszeli Rövidfilm Fesztivál koprodukciós
fórumára, amely 2022. április 26-27. között kerül megrendezésre.
A kezdeményezés célja, hogy elősegítse az európai producerek
közötti partnerséget, és hálózatépítési lehetőséget biztosítson
különböző terültek képviselőivel.
A fórumra 10 projektet válogatnak be.
(A fórumra projekt nélkül is lehet jelentkezni.)
Jelentkezési határidő: 2022. január 30.
További információ

CEE Animation Forum 2022

Megnyílt a jelentkezés a 2022-es CEE Animation Forumra. A
koprodukciós pitching, B2B és kapcsolatépítő program célja a
projektek nemzetközi lehetőségeinek, láthatóságának támogatása.
A 2022-es fórumra az alábbi kategóriákban várják a fejlesztési
fázisban lévő animációs projekteket:
•

rövidfilmek

•

sorozatok, TV specials

•

egészestés filmek

•

XR immerzív média

•

„Rising Stars” (diákok rövidfilmjei)

Jelentkezési határidő: 2022. január 16.
A program a Kreatív Európa MEDIA támogatásával valósul meg.
További információ

Sunny Side of the Doc Global Pitch - Women's Voices

A Sunny Side of the Doc Global Pitch programja 2022. február 22-23án kerül megrendezésre. Fontos, meggyőző, aktuális, releváns és
eredeti történeteket várnak női szemszögből.
A kétnapos online pitching célja, hogy Women's Voices témakörben
készülő projektek nemzetközi finanszírozását és koprodukcióját
támogassa. A Global Pitch egyedülálló lehetőség nyújt 12 kiválasztott
projekt képviselői számára, hogy több mint 100 kulcsfontosságú
döntéshozót érjenek el az online pitching és személyre szabott
egyéni találkozók keretében.
Jelentkezési határidő: 2022. január 5.
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
LIM Development Angles

A Kreatív Európa MEDIA által támogatott Less is More program a
filmesek új generációjának projektjeit várja.
A „Development Angels” elnevezéssel szeretnék felhívni a figyelmet a
képzés jellegére: fontosnak tartják, hogy a projektek fejlesztési
fázisát a forgatókönyvírók, producerek, forgalmazói ügynökségek stb.
között megvalósuló együttműködés kísérje.
A programra kiválasztott filmes szakemberek csoportokban és egyéni
találkozók keretében is együtt dolgoznak a képzés során.
Részvételi díj: 300 EUR
Jelentkezési határidő: 2022. január 4.
További információ

WEMW Inspirational Labs

A When East Meets West új programot indít Inspirational
Labs címmel. A program mini workshopok formájában valósul meg,
célja, hogy ösztönözze a gyártókat új tartalom fejlesztésére, új üzleti
modellek és új piacok felfedezésére.
Vezető képzési programokkal és nemzetközi partnerekkel
együttműködve a WEMW Inspirational Labs mélyebb betekintést
nyújt a TV-sorozatok, az animációs gyártás, a hatás- és elérési
stratégia, a független online forgalmazás részleteibe. A workshopok
az aktív részvételen fognak alapulni, és fő céljuk, hogy minden
résztvevő szakembernek segítséget tudjanak nyújtani a jövőbeli
üzleti modelljeikhez.
Időpont és helyszín: 2022. január 24-26. Trieszt
Jelentkezési határidő: 2021. december 15.
További információ

MIDPOINT Cold Open

A MIDPOINT és a WEMW közös képzést indít, melyre olyan
független producerek jelentkezését várják, akik tapasztalattal
rendelkeznek a játékfilm gyártás területén, de váltani szeretnének,
és minőségi sorozatokkal foglalkozni a jövőben.

A programot a When East Meets West keretében rendezik, részét
képezik előadások, csoportos és egyéni konzultációk, ahol
a résztvevők gyakorlati tudást kaphatnak az európai sorozatok
gyártásához és finanszírozásához kapcsolódóan.
Időpontok és helyszínek (változhatnak):
•

2022. január 23-26. Trieszt

•

2022. január 27-28. online

Jelentkezési határidő: 2021. december 15.
Részvételi díj: 200 EUR (tartalmazza a WEMW akkreditációs díját
is)
További információ

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
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