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PRIHAJAJOČI MEDIA DOGODKI – 15. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA
USKLAJEVANJE USTVARJALNOSTI IN STRATEGIJE
V SNOVANJU SCENARIJA IN PROMOCIJE FILMA
FSF, 27. – 30. 9. 2012, Portorož - Avditorij
MEDIA Desk Slovenija gosti strokovnjaka za scenaristiko Miguela Machalskega
ter eksperta za filmsko promocijo Álvara Vego
V okviru strokovne izobraževalne platforme, ki bo na letošnjem 15. Festivalu slovenskega filma
v organizaciji MEDIA Desk Slovenija in Slovenskega filmskega centra, javne agencije ter pod
generalnim sponzorstvom Zavoda AIPA ponudila več strokovnih dogodkov,
dva MEDIA dogodka z uglednima tujima strokovnjakoma slovenskim filmarjem ponujata novo
priložnost za seznanjanje z metodami uspešnega razvoja filmskih projektov.
*** Če želite pred jesensko objavo večine letošnjih MEDIA razpisov za podporo producentom
izkoristiti strokovno pomoč priznanega svetovalca za scenarije Miguela Machalskega in
preveriti, ali ključne točke vaše filmske zgodbe v razvoju zares tvorijo dobro filmsko zgodbo,
hkrati pa s seminarjem o filmskem marketingu Álvara Vege odpraviti preglavice, ki vam jih
ustvarja rubrika “opišite distribucijsko in marketinško strategijo filma” (MEDIA) prijavnice, vas
z veseljem vabimo na naslednje MEDIA dogodke: ***
Dogodek s kreativnim svetovalcem za scenarije Miguelom Machalskim strokovni javnosti
ponuja scenaristično izobraževanje pod naslovom “Usklajevanje ustvarjalnosti in strategije pri
pisanju scenarijev: Kaj je potrebno za dobro zgodbo?” (28. september), filmskim ekipam s
projekti v razvoju pa individualno scenaristično svetovanje (28.-30. september), medtem ko bo
strokovnjak za filmski marketing Álvaro Vega odkril zakonitosti uspešnega snovanja ciljnega
trženja in strateške promocije filma, ki se začenja že v fazi razvoja projekta (29. september).
******************************************
Odprt je poziv za prijave projektov za individualno
scenaristično svetovanje z Miguelom Machalskim!
ROK ZA PRIJAVO PROJEKTOV:
3. september 2012
ROK ZA PRIJAVO UDELEŽBE (BREZ PROJEKTA):
na scenarističnem izobraževanju z Miguelom Machalskim

in/ali delavnici o filmskem marketingu z Álvarom Vego:
20. september 2012
Več informacij o postopku in pogojih prijave, delavnicah in predavateljih:
V priponki in na spletni strani http://www.mediadesk.si/novice/4596/.
******************************************
Veselimo se vaših prijav!
__________________________________________________________
MEDIA MUNDUS
Objavljen je razpis MEDIA Mundus 2013
MEDIA Mundus, širok program mednarodnega sodelovanja za avdiovizualno industrijo,
namenjen krepitvi kulturnih in trgovinskih stikov med evropsko filmsko industrijo in filmski
ustvarjalci iz drugih držav, je objavil razpis za projekte, ki se bodo izvajali v 2013.
MEDIA Mundus financira usposabljanje, povezovanje v mreže in tržnice za strokovnjake ter
spodbuja distribucijo in kroženje evropskih in mednarodnih filmov.
Rok za prijave: 23. september 2012.
Več informacij>>

__________________________________________________________
FILMSKE NAGRADE LUX 2012
Objavljeni kandidati za filmsko nagrado LUX 2012
Evropski parlament je v okviru 47. mednarodnega filmskega festivala v češkem mestu Karlovy Vary
razkril imena desetih filmov, ki se bodo potegovali za letošnjo filmsko nagrado LUX.
Več informacij>>
__________________________________________________________
EACEA
Direktor EACEA Gilbert Gascard imenovan za direktorja REA
Evropska komisija je Gilberta Gascarda, direktorja Izvajalske agencije EACEA, imenovala za novega
direktorja Izvajalske agencije za raziskovanje REA (Research Executive Agency).
V.d. direktorja EACEA je do imenovanja novega direktorja Brian Holmes.
Več informacij>>
__________________________________________________________
EVROPSKA KOMISIJA
Predlog Direktive o upravljanju kolektivnih pravic
Evropska komisija je 11. julija 2012 objavila dolgo pričakovani predlog direktive o kolektivnem
upravljanju avtorske in sorodnih pravic.
Več informacij>>

__________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
(za podroben pregled in roke vseh MEDIA podprtih izobraževanj in drugih možnosti
ter uporabne publikacije glej tukaj>>)

Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
Power to the Pixel cross media forum vabi k udeležbi
Odprte so prijave udeležbe na transmedijski filmski forum Power to the Pixel (16. - 19. oktober
2012) v okviru mednarodnega filmskega festivala v Londonu.
PRIME 4Kids&Family delavnica podaljšala rok prijav
Podaljšane so prijave za PRIME 4Kids&Family delavnico za razvoj celovečernih igranih filmov, TV,
interaktivnih in transmedijskih projektov, namenjenih mladinskem občinstvu in otrokom. Rok za
prijave PODALJŠAN: 23. avgust 2012.
Arhidoc 2012 sprejema prijave
Delavnica Archidoc, ki bo med 15. oktobrom in 8. decembrom potekala v Lizboni, Parizu in Pragi, je
odprla prijave. Avtorji, ki imajo v razvoju dokumentarec, temelječ na arhivskem gradivu, lahko
svoje projekte prijavijo do 6. septembra 2012.
MEDICI - prvo MEDIA izobraževanje za predstavnike filmskih inštitucij
Novo MEDIA podprto izobraževanje je namenjeno predstavnikom evropskih nacionalnih in
regionalnih filmskih centrov in skladov. V 2012 se bosta zgodila dva srečanja, rok prijav je odprt še
za: 7.-9. november 2012, Dunaj, Avstrija. Rok za prijave: 14. september 2012.
Berlinale Talent Campus 2013
11. Belinale Talent Campus 2013 bo potekal med 9. in 14. februarjem naslednje leto v sklopu
Berlinskega mednarodnega filmskega festivala. Rok za prijave: 20. september 2012.
FRAME sprejema prijave
Izobraževanje FRAME zadeva nove tehnologije v restavratorskih procesih, digitalizaciji,
shranjevanju, marketingu in uporabi tv in filmskih arhivov. Potekalo bo med 15. in 19. oktobrom
2012 v Parizu (FR). Rok za prijave: 21. september 2012.
Digital Production Challenge sprejema prijave
Digital Production Challenge (DPC) je MEDIA podprta delavnica digitalne produkcije. Potekala bo
med 15. in 17. novembrom v Parizu. Rok za prijave: 25. september 2012.
Roki za prijave na ciklus MAIA 2012 delavnic
MAIA delavnice 2012 - usposabljanja so namenjena predvsem evropskim producentomzačetnikom in se med drugim usmerjajo v stimulacijo sodelovanja in gradnje mreže mladih
profesionalcev iz vseh držav EU. Odprt je še rok za tretjo delavnico: 28. september 2012.
European Short Pitch 2013 sprejema prijave
Sedma edicija MEDIA podprtega izobraževalno-koprodukcijskega dogodka European Short Pitch
(ESP), ki bo potekala med 8. in 13. januarjem 2013 v Zagrebu (HR) ter med 1. in 3. marcem 2013 v
Luksemurgu, je odprla prijave. Mladi avtorji svoje scenarije kratkih filmov lahko pošljejo do
vključno 30. septembra.
Produkcijska delavnica EAVE 2013 sprejema prijave
EAVE je eno izmed vodilnih MEDIA usposabljanj za izkušene producente. Ciklus delavnic 2013 bo
potekal med 11. marcem in 1. oktobrom 2013, in sicer na treh srečanjih: v Luksemburgu (11.-18.
marec 2013), na Finskem (12.-19. junij 2013) in v Avstriji (jeseni 2013).
Rok za prijave: 1. oktober 2012.

EURODOC sprejema prijave za ciklus 2013
EURODOC je uveljavljeno MEDIA izobraževanje za razvoj dokumentarnih projektov. Odprte so
prijave za novi enoletni ciklus delavnic, potekale bodo marca, junija in spetembra 2013. Rok za
prijave projektov: 22. oktober 2012.
Script Factory
Če se morate kot distributer ali prodajni agent ukvarjati z branjem scenarijev, Script Factory
organizira brezplačne delavnice.
DOKweb in Reelisor portala vabita dokumentariste iz regije
Dokumentaristom iz Evrope sta na voljo dve obsežni bazi podatkov o filmih, profesionalcih in
dogodkih: baze podatkov, novice in več informacij o dogajanju in trendih v evropski
dokumentaristiki ponuja portal www.reelisor.com, medtem ko na www.DOKweb.net portal,
namenjen dokumentaristom iz Vzhodne Evrope (več>>), lahko tudi sami pošljete podatke o svojem
filmu, sebi ali dokumentarnih dogodkih.

__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
Javni razpis za sofinanciranje izdelave filmov neodvisnih producentov
Prva TV je objavila javni razpis za sofinanciranje izdelave filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje s tematiko slovensko-madžarskih sosedskih odnosov.
Rok za prijave: DANES, 13. avgust 2012.
Objavljen je razpis za izbor predlogov za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah
Javni projektni razpis za izbor predlogov za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah v
Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija se
izteče 16. avgusta 2012.
Novomeška filmska šola sprejema prijave
Novomeška filmska šola je filmska delavnica, na kateri se udeleženci spoznajo z vsemi stopnjami
filmske produkcije in na koncu pod mentorstvom priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev
ustvarijo svoj film. Rok za prijave: 19. avgust 2012.
Cinekid International
Cinekid International, nizozemski dogodek namenjen razvoju avdiovizualnih projektov za otroke,
bo potekal med 13. in 26. oktobrom 2012 v Amsterdamu (NL). Rok za prijave: 1. september 2012.
10. Luksuz festival poceni filma sprejema prijave
Luksuz produkcija DZMP tudi letos organizira Luksuz festival poceni filma, potekal bo 14. in 15.
septembra v Krškem. Rok za prijave filmov: 3. september 2012.
9. Animateka sprejema prijave filmov
9. edicija mednarodnega festivala animiranega filma Animateka (3.-16. december 2012 v Ljubljani
in Mariboru) odpira prijave kratkih animiranih filmov. Rok za prijave: 15. september 2012.
Eye on Films promovira debitantske filme
Eye on Films je MEDIA Mundus podprta pobuda za promocijo in kroženje debitantskih
celovečernih filmov. Debitantske celovečerce z urejenimi pravicami, ki še niso bili prikazovani izven

matične države, lahko sedaj prijavljate, prijave so odprte.
__________________________________________________________
KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA

-------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUCIJA
PRODAJNI AGENTI (EACEA 08/2012)
Rok za ponovno prijavo: 1 marec 2014
Navodila in obrazci so objavljeni na
spletni strani programa MEDIA (Prodajni agenti).

--------------------------------------------------------------------------------------NOV PRIPRAVLJALNI UKREP – DIGITALNA DISTRIBUCIJA:
KROŽENJE EVROPSKIH FILMOV V DIGITALNI DOBI
Rok za prijavo:
6. september 2012
Gre za prvi razpis v okviru novega MEDIA pripravljalnega ukrepa Kroženje evropskih
filmov v digitalni dobi, ki ima enoletni proračun v višini 2 milijonov evrov za spodbujanje sočasne
distribucije evropskih filmov na številnih platformah.
Navodila in obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh programa MEDIA.

--------------------------------------------------------------------------------------SODELOVANJE Z NEEVROPSKIMI DRŽAVAMI
MEDIA MUNDUS 2012
Rok za prijave: 23. september 2012
Navodila in obrazci so na voljo na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija

-------------------------------------------------------------------------------------MEDIA ZBIRA STROKOVNJAKE ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV
MEDIA vzpostavlja seznam strokovnjakov za ocenjevanje projektov, ki bo veljal
do konca MEDIA 2007 programa leta 2013.
Agencija sprejema IZKLJUČNO ELEKTRONSKE PRIJAVE prek spletne strani Agencije >>.

-------------------------------------------------------------------------------------(c) MEDIA Desk Slovenia, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana, tel. (01) 23 43 216,
mediadesk.slo@film-center.si, www.mediadeskslovenia.eu,
Prijava / Odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

