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Hírek
Mephisto alkotópályázat

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Pannonia Entertainment –
Pannonia Movie által üzemeltetett budapesti Cinema MOM a Klassz
program keretében közös alkotópályázatot
hirdet középiskolásoknak, egyetemistáknak és olyan fiatal
művészeknek, akik kedvet éreznek, hogy Szabó István Mephisto
című nagyjátékfilmjének az NFI – Filmarchívum által digitálisan
felújított, 2022 márciusában a mozikba kerülő kópiája kapcsán
képzőművészeti alkotást hozzanak létre. A legjobban sikerült
alkotásokat a Cinema MOM mozi területén két hónapig kiállítják.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2022. január 30.
További információ

Arts of Survival Documentaries

Az Európa Kulturális Fővárosa - Tartu 2024 keretén belül az
„Arts of Survival Documentaries” projekthez keresnek nemzetközi,
így akár magyar jelentkezőket. A projekt célja, hogy 4 észt és 4
európai filmkészítő rövid dokumentumfilm készítésével megörökítse
Tartu és Dél-Észtország egyedülálló embereit és helyeit, valamint
elősegítse a nemzetközi kapcsolatépítést. A Tartuba érkező filmesek
egy retrospektív program keretében mutathatnák be korábbi
munkáikat és mesterkurzusra is lenne lehetőség.
További információ

Collaborate to Innovate

Megnyílt a jelentkezés a 2022-es COLLABORATE TO
INNOVATE programra.
A Kreatív Európa MEDIA támogatásával 2021-ben elindított program
célja, hogy támogassa azokat a kiemelkedő innovatív és
együttműködési projekteket, amelyeket az Europa Cinemas több
tagmozija együttműködésben valósít meg ugyanabban az országban
vagy határokon átnyúlóan.
2021-ben az első pályázati felhívásra 32 pályázat érkezett be az
Europa Cinemashoz, amelyből 15 izgalmas új projektet támogattak.
A nyertes projektekben 114 filmszínház összesen 1 millió euró
értékben.
Az Imperceptibles (Secret European Festival) című
projektben hat budapesti mozi is részt vesz: a Művész, a Puskin, a
Toldi, a Kino Café, a Tabán és a Corvin mozi. A francia-magyar
együttműködésben megvalósuló projekt koordinátora a párizsi
Cinema Le Balzac.
Jelentkezési határidő: 2022. február 28.
További információ

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

Képzési lehetőségek Európában
ACE Producers Animation Special

Megnyílt a jelentkezés az ACE Animation Special programjára, amit a
Kreatív Európa MEDIA támogatásával rendeznek meg 2022. május
30. és június 4. között.
A workshopra 16-18 tapasztalt producert válogatnak be, akik
elsősorban a kreatív és pénzügyi aspektusokra összpontosítva
fejleszthetik projektjeiket. (Lehetőség van projekt nélkül is
jelentkezni.)
Részvételi díj: 2500 EUR (utazás költségeit nem tartalmazza) (ACE
Network tagoknak 2250 EUR)
Jelentkezési határidő: 2022. február 24.
További információ

EsoDoc 2022

Az ESoDoc dokumentumfilmes szakemberek jelentkezését várja
2022-es képzésére, amelynek célja, hogy elősegítse az innovatív,
közönségközpontú dokumentumfilmek fejlesztését.
Olyan érdeklődők jelentkezését várják, akik elkötelezettek valamely
társadalmi kérdésben és nyitottak a változó média-világ kihívásaira
reagáló új kreatív megvalósítási formákra és kommunikációs
stratégiákra. A képzés íróknak, rendezőknek, kreatív producereknek
szól, de várják más média szakemberek jelentkezését is, (újságírók,
webdizájnerek, programozók, játék-tervezők, NGO-k kommunikációs
képviselői).
Jelentkezési határidő: 2022. február 9.
További információ

Dok.incubator 2022

Megnyílt a jelentkezés a dok.incubator képzés 2022-es programjára.
Rendezők, producerek és vágók jelentkezését,

valamint dokumentumfilmes projektjeit várja 6 hónapon keresztül
megvalósuló nemzetközi workshopjára, amely egyéni oktatást is
biztosít a résztvevők számára.
A program három egyhetes képzést foglal magában, amelyeket a
járványhelyzettől függően jelentléti, online vagy hibrid formában
rendeznek meg 2022. áprilisban, júniusban és szeptemberben.
A workshop korábbi magyar projektjei között szerepelt Tuza-Ritter
Bernadett Egy nő fogságban, Simonyi Balázs ULTRA c.
filmje, valamint Oláh Judit Visszatérés Epipóba c. dokumentumfilmje
is. 2021-ben pedig Hörcher Gábor Emma Show című projektjét
válogatták be a programra.
Jelentkezési határidő: 2022. január 26.
További információ

MIDPOINT Series Launch

Sorozat terveket várnak a MIDPOINT 2022-es Series Launch
képzési programjára (korábbi TV Launch).
A közép-kelet-európai térségből érkező kreatív csapatok (írók,
rendezők, producerek) és junior fejlesztők is jelentkezhetnek.
A program 2022. április és november között valósul meg. A 9
kreatív beválogatott csapat 3 csoportra oszlik majd, amelyek
nemzetközileg elismert és tapasztalt oktatók irányítása alatt
dolgoznak projektjeik fejlesztésén.
Jelentkezési határidő: 2022. január 31.
További információ

Docu Rough Cut Boutique

Megnyílt a jelentkezés a 2022-es Docu Rough Cut Boutique képzésre,
amit a Sarajevo Film Festival és a Balkan Documentary Center
szervez. Olyan dokumentumfilmes projektekkel lehet jelentkezni,
amelyek már a vágás fázisában vannak.
A program 3 képzési alkalmat foglal magában a következő
időpontokban:
• 2022.

március vége/április eleje
• 2022. június eleje
• 2022. augusztus közepe
Részvételi díj: 1000 euró/csapat (Ösztöndíjak elérhetőek.)
Jelentkezési határidő: 2022. február 7.
További információ
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