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כללי
מרכז רב-תרבותי לפרויקטים תיעודיים דוקווילאג' מקדם סטודנטים מצטיינים
בתחומי הקולנוע והטלוויזיה מאז  2011באמצעות תכנית עבודה ייחודית של כיתות
אמן בינלאומיות דוקווילאג'.
כיתת בימוי" -עדשה צפונית" היוצאת לדרך זו השנה השנייה ,ביוזמת דוקווילאג'
ובשיתוף אק"ט ,תתקיים בשנת  2016בעיר כרמיאל.
כיתת בימוי" -עדשה צפונית" מיועדת עבור סטודנטים מצטיינים הלומדים באחד
מבתי -הספר הגבוהים לקולנוע וטלוויזיה המוכרים על ידי משרד התרבות ,אשר
בחרו לביים סרט תיעודי במסגרת פרויקט הגמר שלהם ומעוניינים לפתח את
יכולתם בבימוי תיעודי במיקום גיאוגרפי רב -תרבותי.
בכיתת הבימוי" -עדשה צפונית" יתנסו הסטודנטים הנבחרים בתהליך יצירתי של
בימוי סרט תיעודי קצר של  3-5דקות (לכול בימאי/ת יהיה צוות של צלם/ת
ועורך/ת) .הכיתה תעסוק בבימוי תיעודי באמצעות ליווי של מיטב המנטורים
בתחום.

הפוקוס בכיתת בימוי – "עדשה צפונית"  2016יעשה על עשרות אלפי העולים,
חלקם ניצולי שואה ,שהגיעו לישראל ממדינות חבר העמים ומצאו בית חדש בעיר
כרמיאל .הסרטים שיוכנו ,ישקפו את נקודת מבטם של הבימאים שנבחרו ,בנושא
זה.
המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:
*טופס בקשה (טופס א') חתום על ידי המגיש/ה ובו כול הפרטים מלאים וברורים.
* הגשת הצעה של סרט הגמר שנבחר לבימוי ע"י מגיש/ת הבקשה
*המלצת בית הספר ללימודים גבוהים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה המאשר
שהמגיש/ה הומלצו ונבחרו כבימאים לסרטי הגמר.
* cvשל מגיש/ה
*הגשת תרגיל/סרט קודם (לא מחייב תיעודי) ,בהגשה אינטרנטית.
מחויבות עתידית למשתתפי כיתת בימוי "-עדשה צפונית":

*חובת השתתפות בכול תהליך העבודה בכרמיאל ,הכולל את הימים הבאים:
 .1תחקיר בשטח – יום רביעי 20.07.2016
 .2כיתת בימוי – יום שני 25.07.2016
 . 3יכולת לבחירת צוות נלווה (צילום ,הפקה ,עריכה) והגעה לצילומים עם ציוד
מקצועי.
 .4הגשת סרט ערוך עד יום רביעי 31.08.2016
 .5אירוע סיכום חגיגי – חוהמ"ס יום רביעי 19.10.2016
*בסיום שלב המיון והקבלה ,ההשתתפות בכיתת הבימוי –"עדשה צפונית" כרוכה
בחתימה על הסכם התקשרות ובתשלום של . ₪ 300

את הבקשה להשתתפות בכיתת בימוי" -עדשה צפונית" יש להגיש עד יום ראשון
 17.07.16בשעה  .17:00בקשות שיוגשו לאחר המועד שנקבע לא ייבחנו.
את הבקשות יש לשלוח למייל:
docuvillage.info@gmail.com

טופס בקשה להשתתפות בכיתת בימוי "עדשה צפונית"
טופס א'

שם מגיש/ת הבקשה_________________________________________:

שם בית הספר_____________________________________________:

תואר ראשון/שני ,לומד/ת בשנה___________________________:

כתובת מלאה:

מס' נייד:

כתובת מייל____________________________________________:

האם הומלצת ונבחרת כבימאי בפרויקט סרט הגמר?__________

פרטי הצוות שיתלווה לכיתת הבימוי:

מפיק/ה (שם ,כתובת מייל ונייד) -
_________________________________________________________________

צלם/ת (שם  ,כתובת מייל ונייד) -
___________________________________________________________________

עורך/ת (שם ,כתובת מייל ונייד)-
___________________________________________________________________

סאונד_______________________________ :

הצהרה  :הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים במסמך זה נכונים.
שם ומשפחה

חתימה

תאריך

בהצלחה!

