מיזם קולנוע דרום נגב
מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והמכללה האקדמית ספיר

קול קורא להגשת בקשות להשתתפות במיזם

פטה מורגנה
חממה לפיתוח סרטים תיעודיים וסרטי אנימציה תיעודית*
מיזם קולנוע דרום נגב מזמין יוצרים ויוצרות תושבי האזור להגיש מועמדות לחממה ייחודית
שתפעל בנגב המיועדת לפיתוח יצירה תיעודית או אנימציה תיעודית.
מטרת החממה
קידום סרטים תיעודיים בפורמטים מגוונים ,העוסקים בסיפורים וגיבורים מקומיים ומובאים
מנקודות מבט של יוצרים המתגוררים ופועלים באזור הדרום ובנגב בפרט.
תהליך העבודה והתוצרים
לחממה יבחרו  5פרויקטים אשר ישתתפו בתהליך עבודה ייחודי ,במהלך חצי שנה ,הכולל
 12מפגשים עם מנחים מובילים בתחום הקולנוע אשר ילוו את פיתוח הסרטים משלב הרעיון
ועד הכנת תיק הגשה להפקה וטריילר מקצועי .במסגרת החממה יתקיימו סדנאות השראה
בטבע ,קבוצות מיקוד ופיצ'ינג מקצועי מול גופי מימון במסגרת פסטיבל קולנוע דרום .2020

לכל משתתף בחממה יוענק מענק פיתוח על סך  25,000ש"ח
* מובהר ,כי בחינת ההגשות ,כולם או חלקם ,מותנית באישור וקבלת תקציב ממנהל התרבות המיועד
לתחום האזורי נשוא הפעילות ,והכל ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע ו/או משרד האוצר
והתבחינים.
** רשימת המועצות הנכללות בהגדרת אזור הדרום והנגב נמצאת כאן

רשאים להגיש:


תושבי אזור הנגב.

נהלי הגשה:
ההגשה תתבצע באתר קרן גשר לקולנוע רב תרבותי באמצעות טופס ההגשה בצירוף המסמכים הבאים:







תקציר הפרויקט עד  100מילים *
הצהרת כוונות * -הצהרת כוונות של היוצר/ת הכוללת התייחסות לנושא הפרויקט ,הקשר של
היוצר/ת לסיפור במידה וקיים ותפישה ויזואלית .עד  2עמודים.
ניסיון מקצועי ** של התסריטאי/ת (ושל  /במאי/ית  /מפיק/ה במידה וקיימים)
תחקיר ראשוני*
מסמך המציין את סטטוס הפרויקט
קישור לחומרים מצולמים במידה וקיימים )מומלץ(* – סצנות לדוגמה ,הצגת הדמויות
הראשיות ,דוגמאות או רפרנסים לסגנון הסרט ,חומרי תחקיר וכדומה.



מסמך המציין את סיבת התאמת הפרויקט למיזם קולנוע דרום נגב (חובה) – עד עמוד*



צילום תעודת זהות וספח של מגיש הבקשה.

* ללא פרטים מזהים!
** לא יועבר ללקטורים

לוח זמנים כללי:
פרסום קול קורא – 6/10/2019
תאריך אחרון להגשה 10/11/2019-
פרסום הפרויקטים שנבחרו להשתתפות –עד סוף דצמבר 2019
תחילת החממה – ינואר ( 2020תאריך מדויק יקבע בהמשך)
אירוע סיום החממה – פיצ'ינג בפסטיבל קולנוע דרום – תחילת יוני ( 2020תאריך מדויק יקבע בהמשך)

