"حاضنة النساء" لتطوير سينما وثائقيه لمبدعات
بعد النجاح المتكرر على مدار  ٤سنوات لحاضنة النساء ،يعلن الصندوق الجديد للسينما والتلفزيون عن افتتاح موسم جديد
انتن مدعوات لتقديم فكرة لفيلم وثائقي ،يُ َ
ط َور من خالل برنامج مميز للحاضنه لمدة عام تحصل المبدعات من خالله على استشارة
شخصية ومرافقة طاقم مهني رائد.
يهدف البرنامج الى دعم نساء مبدعات من خلفيات ،ديانات ،طوائف وثقافات متنوعة ومساعدتهن في تطوير افالم وثائقية قوية
وخالقه  ,من وجهة نظر نسائية واسعة جمهور الهدف منها البالد والخارج .
المبدعات الواتي سوف يتم قبولهن للحاضنة ينضموا الى عائلة المبدعات التي اخذه في االزدياد  .عائلتنا مكونة من مبدعات شغوفات
بسرد حكايات قوية ويملكن طموح بان يتقدمن كمبدعات في مجال السينما .
البرنامج مخصص لمخرجات سينما ،على ان يكون الفيلم الوثائقي الطويل االول او الثاني لهن ،وكذلك لنساء صاحبات خلفيه في
الفنون و/اواالعالم ويرغبن في صناعه فيلمهن االول ؛ وذلك يتطلب خلفية او خبره سابقة (في تعلم السينما او االعالم ،ضمن اي
اطار او خبره سينمائيه مهنيه ،او صحفيه وما الى ذلك).
سيتم اختيار  ١٠مشاريع  ،تشارك ُمخرجا ِتهم في برنامج مكثف ،مثير ومثري .
يشمل البرنامج ورشات منفرده تستمر كل منها لعدة ايام تتم في نطاقها تغطية جميع تكاليف المشتركات (مبيت ،وجبات وسفريات).
سترافق كل مشروع مرشده من كبار صناع االفالم الوثائقية في البالد؛ وسيقوم طاقم البرنامج بمرافقة المبدعات إبتدا ًء من مراحل
التطويرالى مرحلة استعدادهن لإلنتاج وذلك بهدف تجنيد ميزانية الفيلم .
يشمل البرنامج ايضا محاضرات وورشات عمل مع فنانين مهنيين من مجال السينما الوثائقية من البالد وخارجها.
في نهاية المشروع سيساعد طاقم الحاضنه في عرض المشروع على هيئات البث وهيئات اخرى وايجاد منتجات/منتجين
يبدأ البرنامج :سبتمبر .٢٠١٩
متطلبات التقديم:
 .1بملف واحد( :سينوبسيس) ملخص قصة الفيلم صفحة واحدة  .واعالن نوايا ( ( لماذا اريد ان اصنع هذا
الفيلم) –حتى صفحتين
 +ملخص قصير للفيلم حتى  ٥٠كلمة (.ما هي قصة الفيلم؟ )
الرجاء االنتباه  :ان هذا الملف ال يشمل أي معلومات عن اسم المبدعة وتفاصيلها .
 .2بالملف الثاني  :ملخص سيرة ذاتية مهنية للمتقدمه صفحة واحدة .
المواد المصورة يتم تقديمها دون ذكر اسم االمخرجة او شركة اإلنتاج  ,على المواد ان تكون متوفره ”اون الين“
خالل اربعة اشهر على االقل؛ كما يجب اضافة الترجمة العبرية الى مواد الڤيديو غير العبرية.
اذا كانت المواد بلغة أخرى من خالل موقع .Vimeo / YouTube
 .3رابط لمشاهده مباشره لعمل سابق يعكس القدرات البصرية (فيلم قصير ,عمل فيديو ،مقاله صحفيه وما الى
ذلك) .اجباري .
 .4رابط لمواد مصوره من المشروع ((ان وجدت) من المحبذ تقديم مواد مصورة للشخصيات او من البحث .
يتم تقديم الطلب من خالل نموذج التقديم عبر االنترنت على موقع الصندوق
الموعد النهائي للتقديم :يوم األربعاء  ٢٩أيار . ٢٠١٩
ألي سؤال ،يمكنك التواصل مع ايريت منتجة حاضنة نساء على عنوان irit@nfct.org.il
من المحبذ ان تتابعوا موقعنا على االنترنت وضفحة الصندوق على الفيسبوك .
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