הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה גאה להכריז על:

חממת קולנוע תיעודי לנשים יוצרות – מחזור שביעי
יוצרות יקרות! הנכן מוזמנות להגיש הצעה לפיתוח פרויקט תיעודי במסגרת חממה ייחודית באורך של כשנה,
הכוללת ליווי וייעוץ פרטניים מצוות מקצועי מוביל.
התכנית מיועדת לבוגרות לימודי קולנוע ולנשים יוצרות שמגיעות מרקע של אמנות ו/או תקשורת ורוצות לפתח
פרויקט תיעודי .נדרש רקע או ניסיון קודם (לימודי קולנוע/תקשורת/אמנות או ניסיון מקצועי קולנועי ,עיתונאי וכדומה).
יוצרות שיתקבלו לתכנית יצטרפו לקהילה ההולכת וגדלה של החממה שלנו ,הכוללת  65בוגרות ו  8 -סרטים
גמורים שזכו לחשיפה והצלחה בטלוויזיה ובפסטיבלי קולנוע בארץ ובעולם.
תכנית החממה כוללת:






מספר סמינרים לאורך השנה הכוללים לינה ,במימון מלא של התכנית.
ליווי צמוד של מנטוריות ,מבכירות יוצרות התעודה בארץ ,שיחנכו את היוצרות עד שלב הכנת תיק הפקה וגיוס
תקציבי הפקה.
מגוון הרצאות וכיתות אמן במהלך הסמינרים ,עם אנשי מקצוע מנוסים מתחום הקולנוע התיעודי.
עריכת טריילר לגיוס כספים עם מיטב העורכים/ות בארץ.
בתום התכנית ייערך אירוע פיצ'ינג של הפרויקטים בפני נציגי גופי שידור וקרנות קולנוע ומפיקות/ים.

לתכנית ייבחרו עד  10פרויקטים .תחילת התכנית :אוקטובר 2020
נהלי הגשה:
יש לצרף בטופס המקוון בקשה כתובה בשני קבצים [ Wordאו  ,]PDFעם הפרטים הבאים:
 בקובץ אחד  -סינופסיס (תמצית סיפור הסרט) והצהרת כוונות (למה אני רוצה ,יכולה ומתאימה לעשות את
הסרט?)  -עד שני עמודים
 +בטופס המקוון עצמו  -תקציר עד  50מילים (על מה הסרט?)
שימו לב :כל הנ"ל ללא פרטי ביוגרפיה מזהים



בקובץ שני  -תקציר ביוגרפיה מקצועית של המגישה – עמוד אחד

בנוסף יש להגיש:
 קישור לעבודה קודמת המשקפת יכולות ויזואליות (סרט קצר ,עבודת וידאו ,כתבה מצולמת) – חובה
 קישור לחומרים מצולמים של הפרויקט המוגש ,גם אם אלה רק חומרי תחקיר לא ערוכים ,עד  10דק' .לא
נוכל לקבל חומרים מעבר לזה – חובה (מקרים חריגים ייבחנו לגופם ונתונים לאישור מנהלת החממה).
שימו לב :חומרים מצולמים יוגשו עם שם הפרויקט בלבד ,ללא פרטי היוצרים או חברת ההפקה .החומרים
צריכים להיות זמינים און-ליין במשך ארבעה חודשים לפחות ,לצפייה ישירה בלבד .YouTube, Vimeo
יש להוסיף כתוביות בעברית לחומרים שאינם בעברית.

ההגשה מתבצעת באמצעות טופס ההגשה המקוון באתר הקרן
מועד הגשה אחרון :סוף יום ד' 22 ,ביולי2020 ,
בכל שאלה ,ניתן ליצור קשר עם אסתר astar@nfct.org.il
מומלץ לעקוב אחר פרסומים באתר ועמוד הפייסבוק של הקרן לעדכונים

