
 

 

 

 

FÓRUM NA PROPAGÁCIU PRIPRAVOVANÝCH SLOVENSKÝCH FILMOV  
- Termín: 23. – 24. 6. 2011, Trenčianske Teplice  
- Podujatie na podporu propagácie, koprodukcie, festivalovej prezentácie a predaja slovenských filmov na 

medzinárodnom trhu;  
- FÓRUM tvoria prednášky renomovaných zahraničných odborníkov a panel pripravovaných slovenských 

hraných filmov.  Pre vybraných producentov s filmovými projektmi poskytuje priestor pre individuálne 
pracovné stretnutia; 

- Zamerané na pripravované hrané celovečerné filmy. 
 
PROGRAM: 
Streda 22.6.2011 – pre vybraných účastníkov s projektmi 
18:00 – 19:00 – úvodné stretnutie lektorov a účastníkov s projektmi, Miesto: bude oznámené dodatočne 
 
Štvrtok 23.6.2011:  
 Festivalový hotel Pax, Trenčianske Teplice 
09:30 – 10:45  
Master class 1:  

Kreatívna produkcia nízkorozpočtového filmu a jeho cesta na medzinárodné festivaly, (lektor: 
Raymond van der Kaaij), prezentácia platformy UniversCiné (Jean-Luc Ormières) 

11:00 – 12:00 
Master class 2: 

Možnosti účasti  na koprodukčných trhoch v zahraničí (lektori: Gabriele Brunnenmeyer, Martina 
Bleis) 

12:15 – 13:15 
Master class 3: 

Festivalové stratégie: aký festival zvoliť ako premiérový pre svoj film, požiadavky na výber, 
kontakt s festivalom  (lektori: Florian Weghorn, Marzena Moskal) 

  
15:00 – 16:30: – 
pre účastníkov 
s projektmi 

pracovné stretnutie k Panelu na tému prezentácie projektov (pitching, lektori: Jean-Luc Ormières, Marta 
Lamperová), Miesto: bude oznámené dodatočne 

  
18:00 Master class: 
Jean-Claude 
Carrière 

 
Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice 
Spoločné podujatie Midpoint a FÓRUM, pre účastníkov workshopov, festivalové publikum 

 
Piatok 24.6. 2011:  
 Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice 
11:00 – 13:30 Panel pripravovaných hraných slovenských filmov (vybrané projekty) 
  
15:00 – 17:00 – pre 
účastníkov 
s projektmi 

Stretnutia One -2- One: Individuálne stretnutia producentov prezentovaných filmov s hosťami podujatia 
FORUM, Miesto: bude oznámené dodatočne 

------------------------------------------------------ 
Vstup na prednášky a panelovú prezentáciu pripravovaných filmov je otvorený akreditovaným 
návštevníkom festivalu, odbornej verejnosti, novinárom a študentom. 
 
Aktívna účasť na FÓRUMe pre producentov s projektom pripravovaného filmu: 
FÓRUM poskytuje možnosť pre 12 vybraných projektov (producent s projektom) využiť možnosť 
individuálnych konzultácií s odbornými lektormi. Súčasťou odborného programu pre vybraných 
producentov je aj účasť na Paneli pripravovaných slovenských filmov. 
 
Podmienky prihlásenia a účasti: 
Prihlásiť sa môžu producenti s projektom pripravovaného celovečerného hraného filmu (slovenský film, 
resp. slovenský majoritný koprodukčný film; vo vývoji, vo výrobe) 
- Vyplnená prihláška 
- Účasť na podujatí v termíne: streda 22. 6. 2011 (večer) - 24. 6. 2011, pozri vyššie 
 

Vybraní producenti budú mať zabezpečené: 
- Akreditácia na filmový festival Art Film Fest 



 

 

 

- Ubytovanie pre producenta v Trenčianskych Tepliciach: 1 osoba / 2 noci 
- Školenie v oblasti prezentácie projektov (tzv. pitching) 
- Individuálne stretnutia (One-2-One meeting) s lektormi 
 
Ďalšia možnosť účasti: producenti s projektom, ktorí sa nezúčastia FÓRUMu ako účastníci s projektom 
majú možnosť prihlásiť svoj projekt na PANEL (24. 6. 2011). Počet projektov je obmedzený.  
 
Termín prihlásenia: do 3. 6. 2011 
na e-mailovej adrese: cinecentre@sfu.sk (Alexandra Strelková,. Tel: 02 – 5710 1527) 

mailto:cinecentre@sfu.sk

