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BEKÖSZÖNTŐ
2020 többnyire a koronavírusról szólt, és mindarról, amit annak
kapcsán megtanultunk magunkról, a munkánkról és a világról.
Ez a pandémia a Fast Forward Program naptárát is felülírta
helyenként, de a sok home oﬃce-ban töltött óra hozzásegített
minket ahhoz, hogy behozzunk néhány elmaradást. Így találtunk
időt, hogy egységesítsük a videóinkat és feltöltöttük az elmúlt
három év néhány emlékezetes előadását a Nemzeti Filmintézet
Youtube-csatornájára, illetve mára azt is elmondhatjuk magunkról, hogy online előadást is tudunk sikerrel szervezni.
Az FFP 4. évadát úgy terveztük, hogy az őszi–téli szakaszban
igyekszünk többnyire hazai szakembereket meghívni. Több lesz
a közös gondolkodás, amit számos kreatív módon igyekszünk
majd elősegíteni. Olyan témákból válogattunk, amelyek sokakat
foglalkoztatnak, így kerül majd sor többek között a sorozatírás
rejtelmeire, a zöld filmgyártás kérdéseire, a Kreatív Európa által
filmesek számára elérhető pályázati lehetőségek bemutatására
és a streamingszolgáltatók működésére. A második félévben viszszatér néhány korábbi nemzetközi partnerünk, újra terítékre kerül
az utómunka tervezése és az elengedhetetlenül fontos pitching,
illetve újra jelentkezik a BLEND nap, amit a Hangfoglaló Programmal közösen alakítunk ki a film- és zeneipar összehozására.
Bár a nyáron teljes erőbedobással és optimizmussal terveztük
a 2020/21-es évet, mégis készen állunk arra, hogy az esetleges
korlátozások vagy megváltozott szokások miatt bármelyik programunkat könnyedén online eseménnyé varázsoljuk. Természetesen továbbra is az a célunk, hogy az FFP egy kötetlen szakmai
találkozási pont maradjon. Mi ebből merítünk új inspirációt, és
igyekszünk továbbra is olyan eseményeket rendezni, amelyeken
nemcsak tanulni lehet, hanem fontos és hasznos kapcsolatokat
köthettek.
Együtt gondolkodni, tanulni, találkozni jó. Maradj az FFP-vel,
tarts velünk idén is!

Lányi Eszter
Képzési igazgató
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Átjáróház Produkció / Glódi Balázs

NEMZETI FILMINTÉZET
Izgalmas képzési programok, a Filmszakmai Böngésző és a ﬁlmesgyakornok.hu platform
beindítását követően az NFI ismét egy hiánypótló kezdeményezéssel, a Szabadúszó kisokossal
támogatja a ﬁatal ﬁlmeseket és a szakma iránt érdeklődőket. Mindennek célja nem más, mint az,
hogy könnyebb belépési lehetőséget biztosítsunk a ﬁlmgyártás varázslatos világába.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) a magyar mozgóképszakma irányításáért felelős szervezetként elkötelezett,
hogy sikeres, minőségi alkotások készüljenek, amelyek a nézők számára a mozikban és a képernyőkön
egyaránt különleges élményt nyújtanak, szórakoztatnak, és kulturális értéket teremtenek.
Az intézmény feladata, hogy a hazai mozgóképágazat alkotásainak fejlesztését, támogatását,
marketingjét, értékesítését és forgalmazását egységes rendszerben működtesse. Az NFI pályázati
rendszerén keresztül mozis, televíziós és online forgalmazásra szánt filmalkotások elkészítéséhez
biztosít fejlesztési, gyártás-előkészítési, gyártási és forgalmazási támogatást. Az anyagi támogatást
kiegészítve az NFI a nyertes projektek alkotóinak kreatív közreműködést, továbbá a hazai és nemzetközi megjelenéshez szakértelmet, kapcsolatrendszert biztosít.
Támogatói tevékenysége mellett az NFI nagy hangsúlyt fektet a magyar filmipar fejlesztésére,
a jövő filmes szakembereinek képzésére. A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében indított Filmipari Képzési Program elsődleges célja a számos szakterületen tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a szakember-utánpótlás biztosítása és belépési lehetőség biztosítása a
filmszakma iránt érdeklődők számára.

az NFI-ről
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SOROZATOK RENESZÁNSZA I.
Mindent a sorozatokról

Fotó: HBO / Sághy Tímea

ANGYALOSY ESZTER
Dramaturgként külföldi és magyar sorozatokon, nagyjatékfilmeken dolgozik. Hét évig volt a Libri Kiadó szerkesztője.
2015-ben jelent meg első regénye, a Wonderland, és ebben
az évben került a magyar HBO-hoz forgatókönyv-fejlesztőként, ahol több sorozaton dolgozott a legkülönbözőbb zsánerekben. 2017-ben kezdett nemzetközi workshopokon előadásokat tartani a
sorozatírásról. A TorinoFilmLab, illetve az amerikai Stowe Story Labs rendszeres előadója. 2019-től szabadúszó forgatókönyvíró, a Joyrider Television nevű
nemzetközi sorozatfejlesztő műhely egyik alapítója.
KRIGLER GÁBOR
1999-ben került a Barátok közt írócsapatába. Négy év után
történetszerkesztőként búcsúzott, később az Akadémiai Kiadónál jelent meg (Folyt. köv.) – Hogyan írjunk tévésorozatot
című könyve. Sok évig íróként, konzulensként, dramaturgként, oktatóként dolgozott, 2011-től fejlesztő- és executive
producerként a magyar sorozatok létrehozásáért felelt az HBO-nál. 2017 óta
a prágai központú MIDPOINT Institute tévésorozatos programjának oktatási
igazgatója. 2019-ben saját céget alapított: a Joyrider Televisiont, ahol nemzetközi piacra fejlesztenek sorozatötleteket.
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2020.
szeptember 15.
9:00–16:30
Helyszín:
Francia Intézet
1011 Budapest, Fő u. 17.

Magyar nyelvű előadások
és workshopok.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
forgatókönyvírók
rendezők
mozgóképszakos hallgatók

Előadás
Az előadások és panelbeszélgetések célja, hogy betekintést nyújtsanak a
nemzetközi piacra szánt minőségi sorozatok fejlesztésének, gyártásának
és értékesítésének folyamataiba. Egyre több filmkészítő fordul a sorozatformátumú narratívák felé, ezért érdemes megvizsgálni a nagyjátékfilm és
az epizodikus történetmesélés közötti különbségeket. Ezek a különbségek
gyökeresen más kreatív, alkotói és gyakorlati hozzáállást kívánnak az ötlet
kidolgozásának első fázisától a forgatáson, az utómunkán át egészen a
nemzetközi piacon való megmérettetésig. A nap folyamán szó esik a koprodukciók és a nemzetközi finanszírozás kérdéseiről is.
Workshop

szeptember 16.
A zártkörű műhelymunkán Angyalosy Eszter és Krigler Gábor két
csoportban 4-4 projekttel foglalkozik. A prezentációkat követően közösen
megbeszélik, hogy egy-egy ötlet hogyan működne sorozatként, hol kellene
még fejleszteni, mik az erősségei és a hiányosságai, valamint milyen
esélyekkel indulna az adott projekt a hazai vagy a nemzetközi piacon.
A műhelymunkára producerek és alkotótársaik (írók, rendezők)
jelentkezését várják.
KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK
Mozgóképszakmai képzések a
Kreatív Európa támogatásával

Fotó: Fortepan

PASZTERNÁK ÁDÁM
A Kreatív Európa Iroda ügyvezetője. A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett angol szakos bölcsész és
tanári diplomát. Az egyetem mellett szinkrondramaturg és
animációs fázisrajzolói képesítést szerzett. 2004-ben kezdett
dolgozni a MEDIA Desk Magyarország Irodánál mint projekt
menedzser, majd 2014 óta a Kreatív Európa Iroda ügyvezetője és a MEDIA
alprogram hazai képviselője.
A Kreatív Európa program az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív
ágazatok támogatására létrehozott uniós kezdeményezés, amely végső soron
a munkahelyteremtést és a növekedést szolgálja. A program a 2014–2020
közötti időszakban 1,46 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik: ebből a
keretből több tízezer művész, kulturális és audiovizuális szervezet és szakember tevékenységét támogatja az előadó-művészet, a képzőművészet, a filmművészet, a televíziózás, a zene, az európai kulturális örökséghez kapcsolódó
művészeti ágak, valamint a videójáték-gyártás területén.
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2020.
október 15.
17:00–18:30
Helyszín:
Magvető Café
1074 Budapest, Dohány u. 13.

Magyar nyelvű előadás és panelbeszélgetés.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
rendezők
dokumentumfilm-rendezők
animációsfilm-rendezők
animációs alkotóművészek
mozgóképszakos hallgatók

Előadás és panelbeszélgetés
A program célja, hogy bemutassa a Kreatív Európa működését, hogy
hogyan támogatja a filmes szakemberek tevékenységét. Segít eligazodni
a pályázatok benyújtásában, esettanulmányokon keresztül ismerhetjük
meg, hogy milyen lehetőségeket kínál a mozgóképkészítőknek. Deák
Dániel moderálásával D’Intino Patricia (Nagyi projekt, Budapest Noir),
Dreissiger László (Szép csendben, Foglyok),
Ugrin Julianna (Könnyű leckék, Egy nő fogságban, A Viszkis) és
Zachar Balázs (Budapest Noir, Külön falka) producerek beszélnek
arról, hogy milyen a Kreatív Európa MEDIA által támogatott képzéseken,
workshopokon vettek részt, többek között a MIDPOINT Feature Launch,
az EAVE Producers Workshop, a MIDPOINT Shorts, a MIDPOINT TV Launch,
a Cartoon Forum vagy a Dok.Incubator eseményeken.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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DUNADOCK 2020
Dokumentumfilmes
Master Class,
Workshop és
Pitching Fórum
Fotó: Gettó Balboa

A DunaDOCK csapata – Ugrin Julianna, Groó Diana,
Böjte Ágnes, Trencsényi Klára és Zurbó Zsófia – 2013 óta
tíz alkalommal szervezett nemzetközi dokumentumfilmes
szakmai programot Magyarországon. Céljuk egy nemzetközi
dokumentumfilmes hálózat építése, a fiatal alkotók
felkészítése a nemzetközi terepen való helytállásra, a magyar szakma
bekapcsolása a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, a dokumentumfilmes
műfaj értékeinek és nehézségeinek megismertetése a szélesebb közönséggel,
valamint a legfrissebb dokumentumfilmes trendek hazai bemutatása.
A DunaDOCK nagy hangsúlyt fektet mind a filmprojektek, mind pedig az
alkotók fejlesztésére. Egyre több hazai dokumentumfilm kerül be a neves
filmfesztiválok versenyprogramjába, valamint a hazai és a nemzetközi
forgalmazásba. A DunaDOCK Master Class és Workshop sorozat ezt a
folyamatot vállalta segíteni a kezdetektől, és tervezi folytatni a jövőben is.
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2020.
november 11–14.

Angol és magyar nyelvű előadások,
workshopok, tolmácsolással.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp
www.facebook.com/dunadock
Kiknek ajánljuk:
dokumentumfilmrendezők
mozgóképszakos hallgatók

A DunaDOCK csapata idén 11. alkalommal szervez dokumentumfilmes
szakmai programot az HBO Europe támogatásával valamint a Nemzeti
Filmintézettel és a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm
Fesztivállal együttműködésben.
A programra jelentkezők közül kiválasztott filmtervek alkotói hazai és
nemzetközi szakemberekkel folytatott személyes konzultációk során,
illetve az előadók szakmai segítségével fejleszthetik projektjeiket.
A Master Class program keretében az adott év jelentős hazai és
nemzetközi terméséből válogatott dokumentumfilmeket vetítenek, ezt az
alkotókkal folytatott moderált szakmai beszélgetés, esetenként az alkotók
szakmai előadása követi.
A 2020-as DunaDOCK-on két hazai egyetem, az SZFE és a METU
nemzetközi hallgatóinak idei „karanténfilmjeit” is bemutatják.
A végső Pitching Fórumon a legjobban teljesítő alkotó lehetőséget nyer,
hogy projektjét egy rangos nemzetközi koprodukciós fórumon prezentálja.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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FENNTARTÁSOK
ÉS FENNTARTHATÓSÁG:
Lehet a mozgóképgyártás
környezettudatos?

JULIANE SCHULZE
A peacefulfish stratégiai tanácsadó cég vezető partnere,
a Media Deals igazgatósági tagja. 30 éves tapasztalattal
rendelkezik finanszírozási és stratégiai tanácsadóként
kreatív és audiovizuális iparágakban. 2020-ban elindította
a create.sustain.invest kezdeményezést, amelynek célja a
kreatív iparágak, köztük az európai film és televíziós gyártás (Green Screen)
fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra.
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2020.
november 19.
17:00–19:00
Helyszín:
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest, Vas u. 2/c

Angol nyelvű előadás,
tolmácsolás nélkül és magyar
nyelvű panelbeszélgetés.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
gyártásvezetők
részlegvezetők
mozgóképszakos hallgatók

Előadás és workshop
A világ minden táján egyre inkább a figyelem középpontjába kerül a
fenntarthatóság, a környezetkímélő gyártási módok. Nincs ez másként a
filmgyártás területén sem. Egy-egy forgatáshoz rengeteg anyag és erőforrás szükséges, ami komoly környezeti hatásokkal jár. Az előadás során
arra keressük a választ, vajon hogyan lehetne az anyagfelhasználást, az
erőforrásokat és a költségeket optimalizálni. Milyen példákat érdemes
követni, hogy a környezeti károkat minimalizáljuk ugyan, de közben ne tévesszük szem elől a produkció minőségét sem? Hiszen a filmgyártás célja
a film, amely a fogyasztók szórakoztatását szolgálja.
Az előadás után Deák Dániel moderálásával Kenesei Edina producer
(Egy nap, Veszélyes lehet a fagyi) és Kemény Ildikó producer, a Pioneer
Pictures ügyvezető igazgatója (Vaják, Budapest Noir, Sortalanság)
beszélgetnek arról, hogy a hazai filmgyártás során hogyan lehet nagyobb
figyelmet fordítani a fenntarthatóságra.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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HÁZIMOZI
Panelbeszélgetés
a hazai VOD-piacról

GYENIS AJÁNDOK
2014 óta dolgozik a Mozinetnél, részt vett a Saul fia, a Testről és lélekről és Az állampolgár hazai moziforgalmazásában. 2015 óta a magyar
Art-Mozi Egyesület alelnöke, 2020-tól pedig a Cinego ügyvezetője.
JUNG ZSUZSANNA
A Nemzeti Filmintézet forgalmazástámogatási igazgatója, feladatai
közé tartozik a támogatott filmek belföldi forgalmazási stratégiájának
kialakítása, működtetése, valamint az NFI VOD platformjának menedzselése.
LISZKA TAMÁS
A Budapest Film Zrt. vezérigazgatója, 2003 óta irányítja az Anilogue
Nemzetközi Animációs Filmfesztivált. A Budapesti Metropolitan Egyetemen a Médiaművészeti Intézetet és a Média design szakot vezette,
ahol jelenleg is oktat.
RICZU TIBOR
Az HBO kelet-közép-európai digitális marketing és D2C értékesítési igazgatója. Dolgozott Madridban az HBO España OTT indulásán,
valamint Stockholmban az HBO Nordicnál, és 12 országban az HBO GO
előfizetői bázis és fogyasztói élmény növelésén.
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Moderál: BARANYAI SZABOLCS
2020. április óta a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs
igazgatója. Korábban olyan médiavállalatok kommunikációs területét
vezette, mint az HBO Magyarország, Ringier Kiadó / Blikk, VIACOM.

Magyar nyelvű panelbeszélgetés.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2020.
december 9.
17:00–18:30
Helyszín:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

Kiknek ajánljuk:
producerek
filmforgalmazók
rendezők
dokumentumfilmrendezők
mozgóképszakos hallgatók

Panelbeszélgetés
2020-ban a koronavírus alatt globálisan hatalmasat nőttek a streamingszolgáltatások előfizetései. Vajon mi a helyzet Magyarországon? Milyen
tartalmakra kíváncsiak a hazai nézők? Hogyan válogatnak tartalmat
a szolgáltatók? Mit érdemes tudnia minderről egy producernek?
Egyáltalán mit jelent pontosan a VOD? Ezekről a platformokról,
lehetőségekről és trendekről beszélget Baranyai Szabolcs a hazai
VOD-piac kulcsszereplőivel.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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VALÓSÁG A FILMEKEN TÚL
Immerzív storytelling

Fotó: High Road Stories

HIGH ROAD STORIES
A High Road Stories egy berlini kreatív stúdió, ahol „immerzív
dokumentumfilm-élményekkel” foglalkoznak, innovatív, magas minőségű projekteken dolgoznak tehetséges nemzetközi
alkotókkal. A stúdiót 2018-ban alapította Harmke Heezen
író és rendező, valamint Mike Robbins kreatív szakember és
producer, sokéves digitális és audiovizuális dokumentumfilmes tapasztalattal. Kiállítási helyszíneik között szerepel a
berlini Alte Nationalgalerie, a tajvani Nemzeti Palotamúzeum, a Jeruzsálemben található Izrael Múzeum, a stuttgarti
Stadtpalais és a Munch Center Norvégiában, valamint olyan
nemzetközi filmfesztiválok, mint a CPH: DOX (Koppenhágai
Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál), az IDFA (Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál) és a DOK Leipzig.
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Angol nyelvű előadás és
workshop, tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2021.
január 21.
17:00–19:00
Helyszín:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

Kiknek ajánljuk:
forgatókönyvírók
írók
rendezők
producerek
forgalmazók
filmszakos hallgatók
mozgóképszakos hallgatók

Előadás
A kortárs történetekben a néző nem passzív befogadó többé, hanem
aktív résztvevő. Az XR technológiák olyan eszközöket adnak alkotók
és nézők kezébe, amelyek újfajta élményként képesek közvetíteni
a történeteket, ami rengeteg lehetőséget ad a történetmesélőnek.
Az előadás és a workshop az immerzív storytelling témáját járja körül
az alkotók szemszögéből. Célja, hogy az ötlettől a disztribúcióig megismerjük a gyártási folyamatot.
Workshop

január 21.
A délelőtti workshop során a résztvevők gyakorlatiasabb oldalról is
megközelíthetik az interaktív történetek fejlesztését és létrehozását.
A kiscsoportos műhelymunka célja a tapasztalatok cseréje, a nézőpontok találkozása, az egymással való párbeszéd bátorítása.
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A KULISSZÁK MÖGÖTT
Utómunka-szervezés
sorozatoknál

APOSTLAB
Az APostLab producereknek és utómunka-szupervízoroknak tart képzéseket és workshopokat azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet az utómunka-szervezés fontosságára,
és bemutassa, hogyan lehet hatékonyan tervezni. A tízéves
képzési tapasztalattal, valamint nemzetközi szakértői és
oktatói bázissal rendelkező APostLab segít a filmszakembereknek fejlődni a
nemzetközi gyártású filmek és sorozatok utómunka-szervezésében is.
A sorozatok iránt egyre növekszik az igény, emiatt nagy segítség lehet az
alkotók és gyártók számára, ha tudják, mely pontokon tér el egy sorozat
utómunkájának tervezése egy nagyjátékfilmétől. Az APostLab kétnapos eseményén nemzetközi előadók beszélnek a sorozatok utómunka-szervezésének
sajátosságairól, és tartanak gyakorlati foglalkozást producereknek.
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Angol nyelvű előadás és workshop,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2021.
február 25.
9:00–16:00
Helyszín:
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 32.

Kiknek ajánljuk:
producerek
line producerek
utómunka-koordinátorok
utómunka supervisorok
VFX supervisorok

Előadás
Az előadásokon szó lesz a sorozatok utómunkastábjának felállításáról és
az utómunka ütemezésének módszereiről, az utómunka költségvetéséről, a
sorozatok esetén felmerülő VFX-et illető produceri és szervezési kérdésekről, valamint a Netﬂixnek mint a sorozatok egyik legfontosabb platformjának szállítandó elvárt anyagokról és azok technológiai követelményeiről.
Workshop

február 26.
Az egynapos gyakorlati foglalkozáson sorozatprojekttel érkező producereknek lehetőségük lesz közvetlenül konzultálni az előadókkal, és együtt dolgozni velük a projektek költségvetésén, ütemezésén és VFX-koncepcióján.
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SOROZATOK RENESZÁNSZA
Nemzetközi sorozatfejlesztés

KRIGLER GÁBOR
1999-ben került a Barátok közt írócsapatába. Négy év után
történetszerkesztőként búcsúzott, később az Akadémiai Kiadónál jelent meg (Folyt. köv.) – Hogyan írjunk tévésorozatot
című könyve. Sok évig íróként, konzulensként, dramaturgként, oktatóként dolgozott, 2011-től fejlesztő- és executive
producerként a magyar sorozatok létrehozásáért felelt az HBO-nál. 2017 óta
a prágai központú MIDPOINT Institute tévésorozatos programjának oktatási
igazgatója. 2019-ben saját céget alapított: a Joyrider Television, ahol nemzetközi piacra fejlesztenek sorozatötleteket.
CYRIL TYSZ
Filmes és televíziós tanulmányokból diplomázott a Sorbonne-on
és a Los Angeles-i UCLA-n. A norvég sikersorozat, a Skam
francia adaptációjának vezető írója volt két évadon át, majd
további epizódokon is dolgozott. Korábban számos, fiatal és
felnőtt közönségnek szóló animációs és fikciós projekt írója
volt. Ezt megelőzően több évet dolgozott film- és tévésorozatok gyártásán Franciaországban és amerikai stúdiókban is. Jelenleg saját
fikciós projektjeit fejleszti és írja különböző műfajokban. A Serial Eyes, a CEEA,
a Sorbonne és a Racconti Script Lab oktatója.
20

2021.
március 4.
17:00–18:30
Helyszín:
Francia Intézet
1011 Budapest, Fő u.17.

Idegen nyelvű előadás.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
forgatókönyvírók
rendezők
mozgóképszakos hallgatók

Panelbeszélgetés
A televíziós sorozatokról szóló sorozatunk első részében szeptemberben
már megismerhettük a sorozatfejlesztés folyamatait, és kitekintettünk a
nemzetközi sorozatpiacra. A második részben a nemzetközi sorozatfejlesztés vizein evezünk tovább francia és magyar szakértők segítségével.
A panelbeszélgetés során szó lesz a hazai és a francia sorozatpiac hasonlóságairól és eltéréseiről, terveink szerint a Nemzeti Filmintézet és a
francia Nemzeti Film Központ képviselői a televíziós sorozatok támogatási
struktúrájáról is beszélni fognak.
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A PITCHELÉS MŰVÉSZETE

SIBYLLE KURZ
A zeneiparban és a rendezvényszervezés területén szerzett
tapasztalatai mellett a német filmes és televíziós piacon is
dolgozott forgalmazóként. Szociológia és pszichológia szakon szerzett diplomát, felsőfokú tanulmányokat folytatott a
média- és a kommunikációtudományok területén is, emellett képzett NLP-kommunikációs (neurolingvisztikus programozás) tréner.
Filmstúdiókkal és könyvkiadókkal egyaránt dolgozik, szabadúszó coachként
a média és a kultúra számos területén tevékenykedik. Komoly piacismerettel rendelkező kommunikációs szakemberként „a pitchelés művészete” a
szakterülete, nemzetközi filmes kurzusokon oktatja húsz éve. Kurz tagja az
Európai Film Akadémiának (EFA), az Európai Nők Audiovizuális Hálózatának
(EWA) és az Európai Dokumentumfilmes Hálózatnak (EDN).

22

Angol nyelvű előadás és
workshop, tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2021.
március 25.
10:00–12:30
Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Kiknek ajánljuk:
rendezők
forgatókönyvírók
producerek
filmszakos hallgatók
mozgóképszakos hallgatók

Filmkészítőknek, de bármilyen kulturális és művészeti területen dolgozó
kreatív szakembernek meg kell tudnia győzni a finanszírozókat egy-egy
ötlet piacképességéről, eladhatóságáról, sikeréről. Ezt nevezik pitchingnek. A meggyőzés rövid, ám hatásos módja, amely napjainkban magas
szinten művelhető, és ami a legjobb: tanulható.
Mitől leszünk hiteles előadók? Hogyan lesz tömör és élvezetes, amit
mondunk, az ajánlatunk pedig mások számára is vonzó? Az előadás
azzal foglalkozik, hogyan tudunk meggyőző módon, hatásosan pitchelni.
Zártkörű workshop az Inkubátor program résztvevőinek

március 25–27.
Sibylle Kurz workshopja aktív tréning: minden résztvevőnek el kell
hoznia a projektjét. A workshop segít kidolgozni az ötleteket, majd
felépíteni és fejleszteni egy jövőbeli pitcheléshez. A csoport és a tréner
visszajelzései mellett gyakorlati feladatok is segítenek, hogyan tehetjük
túl magunkat a prezentációs hiányosságokon, és hogyan hozhatjuk ki
a legtöbbet magunkból és a projektünkből. A program zártkörű,
csak az Inkubátor program résztvevőinek elérhető.
KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN
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BLEND
Ahol a film és zene találkozik

Fotó: Balaton Method

A tavalyi sikerre való tekintettel a Hangfoglaló Program és a Nemzeti
Filmintézet Fast Forward Programja második alkalommal is megrendezi
a BLEND napot, amelynek célja, hogy a fiatal hazai zenei és filmes szakma
képviselői megismerhessék egymást és az adott iparágak aktuális trendjeit.
Tavaly még csak sejtettük, hogy a BLEND a hazai zenei és filmes színterek
evidens fúziójának lehet az alapja, mára ezt határozottan állítjuk.
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2021.
április 8.
10:00–18:00
Helyszín:
szervezés alatt

Angol és magyar nyelvű
előadások és workshopok.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
nﬁ.hu/ﬀp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
zenészek
zeneszerzők
rendezők
producerek
hangmesterek
music supervisorok
zene- és filmszakos hallgatók

Az idei esemény továbbviszi a korábbi sikeres programelemeket, és bővíti
az együttműködés lehetőségeit. Az egész napos rendezvény mindkét iparág szakembereinek – zeneszerzőknek, filmrendezőknek, zenészeknek,
producereknek, menedzsereknek – is értékes és tartalmas előadásokkal
és workshopokkal szolgál, valamint segíti az egymással való ismerkedést
és kapcsolatépítést.
A tavalyihoz hasonlóan a programkínálat érinti a filmipar igényeit hangminőség-, mood- és felhasználói preferenciák alapján, lesz szó az iparágak
közötti kommunikációról, zsánerfilmek és televíziós használatra szánt
filmek zenei követelményeiről és a kiválasztási folyamatban fontos
szerepet játszó music supervisor felelősségéről is.
Az előadásokkal, panelbeszélgetésekkel, listening sessionnel, kurrens
könnyűzenei katalógussal, filmzeneszerző műhelymunkával és speed
meeting szekciókkal dúsított rendezvénnyel a Hangfoglaló Program
és a Fast Forward Program megteremti azt a kollektív tudásbázist
és élő szakmai hálózatot, amelynek segítségével a hazai filmes és zenei
szcéna hatékonyabban és értőbb módon fordulhat egymás felé a jövőben.
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A FILMSZAKMÁKAT BEMUTATÓ
KISFILMEK
2018-ban kezdtük el a filmszakmákat bemutató és népszerűsítő kisfilmek
készítését a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) együttműködésben. Ebben a projektben két fontos célunk teljesül: egyrészt segítjük
a filmes pályaorientációt, másrészt izgalmas és kreatív feladatot adunk
egy csapat SZFE-s diáknak, akik a miniinterjúk készítése közben maguk is
megismerik a hazai filmgyártás néhány kulcsszereplőjét.
Eddig ezekhez a szakmákhoz készültek kisfilmek: art director, berendező,
casting director, CGI artist, focus puller, gripes, hangmester, jelmeztervező,
kellékes, line producer, location manager, maszkmester, naplóvezető, produkciós asszisztens, produkciós könyvelő, rendezőasszisztens, storyboardrajzoló, vágóasszisztens, VFX artist, világosító.
Terveink szerint 2020-ban további tíz videóval bővül a repertoár.

kisﬁlmek
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Fotó: Kocsis Judit

PÁLYAORIENTÁCIÓ
Ha megkérdezzük a filmes karrierben gondolkodó, pályaválasztás előtt
állókat, szinte mindenki azt mondja, hogy operatőr, rendező vagy
producer szeretne lenni, miközben több tucat további szakember
együttműködése szükséges egy mozgóképes alkotás sikeres
elkészüléséhez.
Részben erre a tapasztalatra is építve döntöttünk úgy, hogy kibővítjük
a tevékenységi körünket, és a jövőben kiemelt figyelmet fordítunk
a mozgóképes pályaorientáció és pályamódosítás segítésére.
Célunk, hogy utakat, lehetőségeket mutassunk, amik megkönnyítik
a tudatos választást. Aki szereti a változatosságot, a folyamatos
kihívásokat, a csapatmunkát, az biztosan megtalálja a képességeihez
és vérmérsékletéhez leginkább illő szakmát. Ehhez az útkereséshez
kívánunk segítséget nyújtani a 2020 őszén elinduló pályaorientációs
tevékenységünkkel.
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FILMSZAKMAI KÉPZÉSEK
TÁMOGATÁSA
2016 óta évente meghirdetjük a filmszakmai képzések támogatását célzó
pályázatunkat, amelynek célja a filmiparban jelentkező szakemberhiány
hatékony orvoslása és a hazai filmgyártás versenyképességének fokozása.
Eddig közel 300-an végeztek az általunk támogatott - vágóasszisztens,
felvételvezető, rendezőasszisztens, storyboard rajzoló, segédoperatőr,
DIT, naplóvezető, produkciós asszisztens, CGI, VFX, utómunka koordinátor, produkciós koordinátor, produkciós könyvelő, berendező, focus puller,
kellékes - képzések valamelyikén, és sokan jelenleg is épp gyakornokként
dolgoznak egy készülő produkción.
Az ötödik kiírás nyertes intézményei 2020 októberében indítják el
képzéseiket az alábbi szakmákban: felvételvezető, jelmezkivitelező,
mikrofonos, naplóvezető, öltöztető, produkciós koordinátor, világosító
és vágóasszisztens.
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FILMES GYAKORNOKI RENDSZER
Érdekel, milyen a ﬁlmgyártás a gyakorlatban?
Szívesen kipróbálnád magad, szakmai tapasztalatot szereznél?
Már belekóstoltál a ﬁlmezésbe, de el is mélyednél benne?
2020 nyarán a filmesgyakornok.hu rendszerében 500-nál is több regisztrált
gyakornokjelölt található, és az elmúlt évek során 350-nél több gyakornoki
foglalkoztatást zártunk le sikerrel.
A filmesgyakornok.hu oldal egyrészt a producereket segíti abban, hogy készülő filmjeikhez alkalmas gyakornokot találjanak, másrészt a filmes képzéseket
folytatók és a már végzettek számára belépési lehetőséget jelent a mozgóképes szakmába. A gyakorlati idő átlátható, és az online rendszerben követhető.
A regisztrációhoz az alábbi két feltétel közül az egyik teljesítése szükséges:
• folyamatban lévő vagy lezárt filmes tanulmányodról a képző
intézmény által kiállított igazolás csatolása,
• egy korábbi filmes produkcióban szerzett gyakorlatodról a producer
által kitöltött igazolás csatolása.
Ha szeretnéd, hogy a producerek mielőbb rád találjanak, regisztrálj!
2020 kezdetétől már 16 éves kortól regisztrálhattok az adatbázisba!
Mindegy, kivel indul a stáblista, a lényeg, hogy veled folytatódjon!

ﬁlmesgyakornok.hu
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Fotó: Proton Cinema / Külön falka

INKUBÁTOR PROGRAM
Az Inkubátor Program célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek
és aktuális témák feldolgozásának támogatása. A program alapelve, hogy
az NFI a mozifilmekhez képest jóval kisebb költségvetést biztosít a nyertes
produkcióknak, így az alkotói kreativitásnak különösen nagy szerepe van.
Az Inkubátor Programra a diplomás, de első egész estés filmet moziban
még be nem mutatott rendezők, illetve azok az alkotók pályázhatnak, akik
rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi fesztiválokon, vagy országos
televízióban bemutatott alkotást jegyeznek.
A kezdeményezés rendkívül népszerű a pályakezdő filmesek körében, évente
mintegy 60 pályázat érkezik, melyek közül az előzsűri tíz filmtervet juttatt
tovább a döntőbe.
A forgatókönyvek elkészítésére öt hónap áll az alkotók rendelkezésére, majd
a döntősök pitch fórumon mérettetnek meg a szakmai közönség előtt. A felkészülést a Fast Forward Program keretében szervezett workshopok segítik.
A tíz filmterv közül szakmai zsűri és a pitch fórum
szakmai közönség választja ki az öt nyertes filmtervet.
A fiatal alkotóknak a Nemzeti Filmintézet a filmkészítés során az anyagi
támogatás mellett szakmai támogatást is biztosít.
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Fotó: Partnerfilms / Egy nap

AZ INKUBÁTOR PROGRAM
EDDIGI SIKEREI
A 2015-ben életre hívott Inkubátor Program keretében már 24 elsőfilmes
csapat kapott támogatást, köztük Szilágyi Zsófia Egy nap című alkotása,
melynek világpremierje a Cannes-ban volt és elnyerte a filmkritikusok nemzetközi szövetsége, a FIPRESCI rangos díját. Csuja László Virágvölgy című
road movie-ját többek között a Karlovy Vary filmfesztiválon díjazták. Zurbó
Dorottya Könnyű leckék című dokumentumfilmje a locarnói premierjét követően világszerte nagy siker volt. Tavaly ősszel mutatták be Hartung Attila
FOMO – Megosztod, és uralkodsz című filmjét, mely az első magyar mozifilm
volt kifejezetten a Z generációról, továbbá Nagy Zoltán Szép csendben című
drámáját, mely egy ifjúsági zenekar kulisszái mögé engedett bepillantást.
Visky Ábel Mesék a zárkából című alkotását bemutatta Észak-Amerika
legjelentősebb dokumentumfilm fesztiválja, a torontói HotDocs.

Fotó: Filmteam / FOMO
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media.kreativeuropa.hu
facebook.com/KreativEuropaIroda
twitter.com/CED_HU

Jegyzetek
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