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EMERGING PRODUCERS
Znan slovenski udeleženec platforme EMERGING PRODUCERS
Slovenijo bo na partnerskem dogodku MEDIA Deskov iz regije in Mednarodnega festivala
dokumentarnih filmov Jihlava – novi industrijski platformi za obetavne evropske producente
dokumentarnih filmov pod naslovom EMERGING PRODUCERS, med 25. in 28. oktobrom 2012
predstavljal producent Primož Ledinek (LI-produkcija).
MEDIA Desk Slovenija, soorganizator dogodka, iskreno čestita izbranemu udeležencu in mu želi
uspešno usposabljanje in navezovanje stikov!
Več informacij>>
_________________________________________________________________________
EUROPA CINEMAS
Odprte so prijave za nova članstva v združenju evropskih kinematografov EUROPA CINEMAS
EUROPA CINEMAS je združenje evropskih kinematografov, ki si prizadeva za krepitev kroženja
evropskih filmov, že dvajset let pa deluje s podporo programa MEDIA in francoskega CNC.
EUROPA CINEMAS mreža je prisotna v 475 mestih 31 držav, in sicer v 827 kinematografih z 2,055
platni. Odprte so prijave za nova članstva v združenju evropskih kinematografov EUROPA
CINEMAS. Rok za prijave: 31. avgust 2012.
Več informacij>>
__________________________________________________________________________
KOPRODUKCIJE
Prva slovensko-dansko-hrvaška koprodukcija
MEDIA Desk Slovenija, ki slovenskim producentom služi tudi kot okno v svet koprodukcij, z
zadovoljstvom objavlja novico, da je slovenski producent Perfo, zahvaljujoč inicialni podpori
partnerske naveze MEDIA Deska Slovenija in MEDIA Deska Danska, na Danskem in Hrvaškem
uspešno realiziral partnerstvo za prvo slovensko-dansko-hrvaško koprodukcijo.
Nov celovečerni igrani film Nejca Gazvode, Dvojina, je bil kot ena od treh manjšinskih koprodukcij
podprt s sredstvi Danskega filmskega inštituta (DFI), prav tako pa je podporo dobil na Hrvaškem
avdiovizualnem centru (HAVC).
Iskrene čestitke!
Več informacij>>

__________________________________________________________________________
ŠTUDIJA
Študija profila avdiovizualnih potrošnikov v Evropi
Evropska komisija je odprla poziv EAC/08/2012 za izvedbo študije profila sedanjih in prihodnjih
potrošnikov avdiovizualnih del v Evropi. Rok za prijave: 13. avgust 2012.
Več informacij>>
__________________________________________________________________________
ZAPRTA PISARNA
MEDIA Desk Slovenija na dopustu
To poletje bo pisarna zaprta med 13. in 22. julijem ter med 30. julijem in 5. avgustom.
MEDIA Desk Slovenija vam želi prijeten oddih!
Več MEDIA novic: junij>>, julij>>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
MEDIA Desk Slovenija na Facebooku>>
_______________________________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
(za podroben pregled in roke vseh MEDIA podprtih izobraževanj in drugih možnosti glej tukaj>>)
------------------Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
Power to the Pixel sprejema cross media projekte
Odprte so prijave na transmedijski filmski forum Power to the Pixel (16. - 19. oktober 2012) v
okviru mednarodnega filmskega festivala v Londonu. Rok za prijave: 20. julij 2012.
Documentary in Europe sprejema matchmaking prijave
Documentary in Europe, italijanska MEDIA delavnica za razvoj dokumentarnih projektov, je odprla
poziv za letošnji pitching in matchmaking dogodek. Potekal bo med 10. in 13. septembrom v
Bardonecchiji, rok za prijave pa je 20. julij 2012.
SCRIPTEAST 2012 sprejema prijave
Scenaristično usposabljanje Scripteast 2012-2013 bo potekalo v Varšavi na Poljskem (oktober
2012) in v sklopu berlinskega (februar 2012) in canskega filmskega festivala (maja 2013).
Rok za prijave projektov: 31. julij 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. Odprta sta še roka za drugo delavnico (10. avgust 2012) in tretjo
delavnico (28. september 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).

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.
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.)

Koprodukcijski dogodek Crossroads sprejema prijave projektov
CROSSROADS je koprodukcijski form namenjen producentom dolgometražnih igranih filmov iz
regije Mediteran - Balkan, potekal pa bo v sklopu 53. Solunskega filmskega festivala v Grčiji med 6.
in 10. novembrom 2012. Rok za prijave projektov: DANES, 9. julij 2012.
Conecting Cottbus sprejema prijave projektov
Koprodukcijski market, ki združuje produkcijo Zahodne in Vzhodne Evrope - Connecting Cottbus
2012, bo potekal 8. in 9. novembra 2012. Rok za prijavo udeležbe s projekti: 15. julij.
DOK Leipzig koprodukcijski forum sprejema prijave
8. DOK Leipzig festival vabi evropske producente k prijavam dokumentarnih projektov v razvojui na
8. mednarodni DOK Leipzig koprodukcijski market v sklopu festivala DOK Leipzig (29.10. 4.11.2012) . Končni rok za prijave: 1. avgust 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).

DIGITIZACIJA KINEMATOGRAFOV (EACEA 14/2012)
Rok za prijave:
31. julij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na
spletnih straneh MEDIA programa (digitizacija)

MREŽE KINEMATOGRAFOV (EACEA 17/2012)
Rok za prijave:
16. julij 2012
Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na
spletnih straneh MEDIA programa (mreže kinematografov)
--------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------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 >>.
Priponka: E-casopis MEDIA Deska Slovenija, st. 6, 9.7.2012
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