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MEDIA RAZPISI – objave rezultatov in novih razpisov

Objavljeni rezultati MEDIA podpore za selektivno distribucijo
EACEA je objavila rezultate 1. roka razpisa za podporo selektivni distribuciji EACEA 21/2012.
Slovenski distributerji Cinemania, Demiurg in Fivia so za distribucijo 6 tujih evropskih filmov
pridobili skupno 18 700 EUR. ČESTITAMO!

Objavljeni rezultati razpisa za podporo digitizaciji kin in prodajnim agentom
EACEA je objavila rezultate MEDIA razpisa za podporo digitizaciji kinematografov (EACEA
39/2012) in razpisa za podporo prodajnim agentom (EACEA 8/2012).
__________________________________________________________
MEDIA NA 66. CANNESU

MEDIA na 66. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu
Na 66. ediciji mednarodnega filmskega festivala v Cannesu bo med 15. in 26. majem 2013
prikazanih 13 MEDIA filmov, tudi letos bo potekal European rendez-vous, skup dogodkov
Evropske komisije, posvečenih evropski filmski in avdiovizualni industriji; zainteresirani
strokovni javnosti, ki se festivala udeležuje, zato priporočamo različne dogodke in možnosti za
usposabljanje in mreženje.
Predstavnica MEDIA Deska Sabina Briški se bo Mednarodnega filmskega festivala v Cannesu in
največje svetovne filmske tržnice udeležila med 17. in 22. majem. Iz tega razloga bo pisarna v
omenjenem času zaprta.
Letos se bo slovenska kinematografija v mednarodni festivalski vasi četrtič predstavila v
paviljonu jugovzhodne evropske kinematografije: slovenski filmi v Cannesu 2013 >>
__________________________________________________________
VABILO ANIMATORJEM – MEDIA DESK DOGODEK V PARTNERSTVU
AnimafestPro 2013 – organizirana udeležba na strokovnih dogodkih svetovnega festivala
animiranega filma Animafest (Zagreb, Hrvaška)
KDAJ: četrtek, 6. junij in petek, 7. junij
CILJNA JAVNOST: ustvarjalci animiranih filmov in druga zainteresirana javnost

STRUKTURA: Brezplačen prevoz v Zagreb in nazaj:
a) dvodnevni obisk (s samoplačniško nočitvijo v hostlu ali v lastni režiji v Zagrebu):
četrtek in petek, 6. in 7. junij (odhod v četrtek, vrnitev v petek)
ALI (odvisno od interesa):
b) enodnevni obisk v četrtek, 6. junija (odhod in vrnitev v četrtek)
ROK ZA PRIJAVE: 16. maj 2013, do 12:00 ure na mediadesk.slo@film-center.si
Zaradi optimalne organizacije dvo- ali enodnevnega dogodka in nujnih zgodnjih rezervacij
nočitev v hostlih prijazno prosimo za čimprejšnji odziv in izključno resne prijave!
Več informacij o programu, predavateljih in prijavi v priponki:
Vabilo animatorjem - obisk AnimafestPro dogodkov (6.6.-7.6.2013, Zagreb, HR).pdf
__________________________________________________________
FILMSKA VZGOJA

Slovenija prvič sodelovala v podelitvi evropske filmske nagrade po izboru mladega
občinstva
V nedeljo, 5. maja 2013, so mladi ljubitelji filma v izolskem Art kinu Odeon skupaj z mladimi iz
osmih drugih evropskih mest med tremi evropskimi mladinskimi filmi izbrali nagrajenca
Evropske filmske akademije po izboru mladega občinstva. Najboljši film po izboru mladega
evropskega občinstva je nizozemski "Cikcak mulc" režiserja Vincenta Bala, ki je še isti večer na
slovesnosti v Erfurtu prejel nagrado Evropske filmske akademije.
Evropski dan mladega filmskega občinstva za mlade ljubitelje filma med 12. in 14. letom je v
evropskem merilu potekal drugič, Slovenija pa je bila letos prvič med sodelujočimi državami.
Dogodek je potekal v soorganizaciji Zavoda za razvoj filmske kulture Otok (Kino Otok),
MEDIA Deska Slovenija in Slovenskega filmskega centra, nastal pa je kot pobuda Evropske
filmske akademije, uveljavljenega MEDIA podprtega združenja za promocijo kakovostnega
filma.
Več informacij>>
__________________________________________________________
POZIV STROKOVNI JAVNOSTI

Državne pomoči za filmski in AV sektor: zaključni del javnega posveta EK
Evropska komisija je 30. aprila 2013 odprla tretji in končni del javnega posveta glede kriterije
za ocenjevanje shem državnih pomoči, namenjenih podpori filmske in avdiovizualne industrije
v državah članicah. Rok za posredovanje mnenj: 28. maj 2013.
__________________________________________________________
MEDNARODNO PRISOTNI SLOVENSKI PROJEKTI – MAJ

Slovenski projekt na Dragon forum pitchingu
Slovenski MEDIA podprti dokumentarni film MOJ ČUDOVITI UM/A BEAUTIFUL MIND je bil
izbran za Dragon forum 2013 pitching, ki bo potekal med 28. majem in 1. junijem v Krakovu na
Poljskem - čestitamo!
__________________________________________________________

Več novic:
Maj >>

Nova spletna stran Programa MEDIA >>
Facebook MEDIA Deska Slovenija >>
________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
Objavljena je osvežena različica Vodiča po MEDIA uposabljanjih 2013
Osvežena različica vodiča z roki prijav MEDIA podprtih evropskih programov
usposabljanja za avdiovizualne profesionalce v letu 2013 je na voljo tukaj.
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
Scenaristično usposabljanje éQuinoxe sprejema prijave
Scenaristično MEDIA usposabljanje za izkušene scenariste bo potekalo jeseni v Zurichu, Švica. Rok
za prijave: 24. maj 2013.
MEDIA Salles digitraining plus 2013
Delavnica se osredotoča na nove tehnologije iz vidika prikazovalcev in je odprto za predstavnike
kinematografov, poklicnih združenj in javnih zavodov, ki se pripravljajo na digitalni prehod (28.8.1.9.2013, Poljska). Rok za prijave: 30. maj 2013.
Ex Oriente Film 2013 sprejema prijave
Ex Oriente Film je mednarodno usposabljanje s podporo programa MEDIA, ki podpira razvoj in
financiranje ustvarjalnih dokumentarnih filmov v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Rok za prijave:
31. maj 2013.
Odprte prijave za Marketing & International Distribution
Odprte so prijave za MEDIA podprto izobraževanje Marketing and International Distribution
(m&id), ki bo potekalo med 8. in 14. julijem v Malagi (Španija). Rok za prijave: 31. maj 2013.
CICAE sprejema prijave
Art Cinema = Action + Management 2013 (CICAE) evropski seminar za profesionalce, ki delajo v art
kinih, letos že desetič poteka med 26. 8. in 1. 9. 2013, v času Beneškega filmskega festivala. Rok za
prijave: 31. maj 2013.
Atelier Ludwigsburg-Paris
Enoletno izobraževanje za mlade producente in distributerje L’Atelier/Masterclass bo potekalo od
oktobra 2013 do septembra 2014 v nemškem Ludwigsbergu. Rok za prijave: 31. maj 2013.
Odprte prijave na Sources 2 delavnico za razvoj scenarija
SOURCES 2 ponuja strokovno usmerjanje pri razvoju scenarijev celovečernih igranih in
dokumentarnih kinematografskih in TV projektov s priznanimi strokovnjaki na fokusiranih
delavnicah. Rok za prijave: 1. junij 2013.
MEDICI usposabljanje za predstavnike filmskih inštitucij
MEDIA podprto izobraževanje je namenjeno predstavnikom evropskih nacionalnih in regionalnih
filmskih centrov in skladov. Letošnje srečanje bo potekalo med 17. in 19. septembrom 2013 v
Pragi. Rok za prijave: 21. junij 2013.
VFX: Script to Screen usposabljanje
Odprte so prijave za MEDIA usposabljanje o vizualnih učinkih, ki bo potekalo med septembrom

2013 in januarjem 2014 na Irskem. Rok za prijave: 1. julij 2013.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
EK razpis za kratke filme o Evropi kot turistični destinaciji
Evropska komisija je objavila razpis za kratke filme, ki bi Evropo promovirali kot turistično
destinacijo. Rok za prijave: DANES, 13. maj 2013.
Priložnost za študente: master študij filmske produkcije
Novi britanski master program za neodvisno filmsko produkcijo Univerze v Exeterju in uveljavljene
filmske šole London Film School sprejema prijave študentov do 15. maja 2013.
Na voljo so štipendije.
Summer MEDIA Studio 2013 o plesu v filmu
Gre za MEDIA podprto mednarodno usposabljanje študentov filmskih in sorodnih študij, ki vsako
leto poteka v Neringi v Litvi - letošnja edicija (19. junij - 3. julij) sprejema prijave do 15. maja. Maja
v ljubljanskem Centru kulture Španski borci pa usposabljanji s Thierryjem de Meyjem in Charo
Calvo na sorodni temi!
Sarajevo Talent Campus sprejema prijave
Mladi filmski profesionalci iz Jugovzhodne Evrope se sedaj lahko prijavijo na Sarajevo Talent
Campus, ki bo potekal v sklopu 19. Sarajevo Film Festivala med 16. in 24 avgustom.
Rok za prijave je 1. junij 2013.
Za mlade filmske ustvarjalce: FEST Training Ground na Portugalskem
V sklopu FEST – New Directors / New Films Festivala v portugalskom Espinhu bo letos med 24.6. in
1.7. petič potekal FEST – Training Ground, program delavnic za mlade filmarje iz celega sveta.Rok
za prijave: 1. junij 2013.
CARTOON Digital sprejema prijave
Letošnja edicija MEDIA podprtega usposabljanja za producente in ustvarjalce dolgometražnih
animiranih filmov s fokusom na transmedijskih in interaktivnih značilnostih CARTOON Digital bo
potekala med 25. in 27. junijem v Muenchenu.
Rok za štipendije: 22. maj, rok za prijave: 7. junij.
Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2013
Gre za natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2013 za mlade med 10. in 20. letom, in sicer za
vsakoletni filmski festival o človekovih pravicah, ki poteka na Dunaju v Avstriji (5.-12. dec 2013).
Rok za prijave: 30. junij 2013.
__________________________________________________________
KOLEDAR VSEH ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA

PODPORA ZA TELEVZIJSKO ODDAJANJE - EACEA 33/2012
Rok prijav: 3. junij 2013
DOSTOP DO TRGOV – EACEA 40/2012
Rok prijav: 3. junij 2013
za letne dejavnosti, ki se bodo izvajale v letu 2014, in dejavnosti,

ki se začnejo izvajati med 1. januarjem 2014 in 31. majem 2014.
i2i AUDIOVISUAL – EACEA 34/2012
Rok prijav: 7. junij 2013 za projekte,
ki se niso začeli pred 1. decembrom 2012.
PODPORA ZA VOD IN DCD – EACEA 09/2013
Rok za prijave: 24. junij 2013
PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Rok za prijave: 1. julij 2013
PODPORA AVTOMATIČNI DISTRIBUCIJI – EACEA 25/2012
Rok za ponovno vlaganje: najkasneje do 1. oktobra 2014
PRODAJNI AGENTI – EACEA 08/2012
Rok za ponovno prijavo: 1. marec 2014
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