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BEKÖSZÖNTŐ
Emlékszel a Holt költők társaságában Robin Williams
alakjára? A sok emlékezetes monológja közül az egyikben
ezt mondja:

“

azt akarom, hogy leljék meg a
maguk útját mihamarabb. Induljanak
el rajta a maguk tempójában. Mindegy,
hogy merre, mindegy, hogy hogyan: akár
peckesen, akár kergén… bárhogyan.

“

Ennél kevésbé drámaian, de valami hasonlót szeretnénk
mi is, a Filmalap képzési és innovációs csapata. Ha kezdő
filmes vagy, vagy még tanulsz és keresed az utad, akkor
gyere el az általunk szervezett előadásokra, workshopokra,
vagy jelentkezz az általunk támogatott filmszakmai
képzések egyikére. Nemcsak azért, mert sok új dolgot
fogsz megtanulni, hanem azért is, hogy hozzád hasonló
fiatalokkal és szakemberekkel találkozhass.
Azt mondják, hogy

a Z generáció szereti a projektalapú
munkát, hogy a tanuláshoz nekik a
hitelesség elengedhetetlen, és hogy a tanár
inkább mentor, mint a tudás egyetlen és
megkérdőjelezhetetlen forrása.

fotó: Valuska Gábor

Ha mindez igaz, akkor a Z egy szerencsés generáció, mert
a fentiekhez minden megvan a filmes szakmában és az
általunk kínált programokban egyaránt.
Csatlakozz a Fast Forward csoporthoz a Facebookon,
és böngészd át a filmes szakmai orientációban és
a gyakornoki munkalehetőségben segítséget nyújtó
honlapunkat, a filmesgyakornok.hu-t.
Engedd, hogy a Fast Forward Program is segítse
az útkeresésed! Találkozzunk minél többször, pipáld ki,
amit megcsináltál, jelezz nekünk vissza! Járj peckesen,
vagy akár kergén...

Lányi Eszter

4

“

A Fast Forward Program előadásain
azt éreztem, hogy a tudásszomj
közöséggé formálta a filmszakmát.

“

A Magyar Nemzeti Filmalap éppen ezért indította
útjára 2017-ben a Fast Forward Programot, hogy
megalapozza a magyar filmipar fenntarthatóságát,
és megteremtse a folyamatos szakmai fejlődés
lehetőségét.
A 2017-es programsorozat sok tekintetben
kísérleti volt, mert nem volt arról biztos tudásunk,
vajon milyen érdeklődés fogadja az előadásokat
és workshopokat, amelyeken nemzetközi filmipari
szakemberek és oktatók adják át az ismereteiket
olyan területeken, amelyek eddig nem, vagy
kisebb hangsúllyal jelentek meg a hazai filmes
oktatásban.
Idén már bátran kijelenthetjük, hogy a kísérlet
sikerült, és a Fast Forward programjainak helye
van a hazai filmes közéletben, amit a tavalyi év
számai is megerősítettek:
14 workshop
10 szakterület
38 nap
212 óra
912 résztvevő

“

Olyan szakmai dolgokról szereztem
tudomást, ami iskolai keretek között nem
kerül szóba vagy egyértelműnek veszik
az oktatók.

“

2018-ban igyekszünk folytatni a tavaly
megkezdett munkát, visszatérő és új témákkal,
előadókkal. Örömünkre szolgál, hogy egyre
több intézménnyel, kulturális intézettel,
szakmai rendezvénnyel működünk együtt, hogy
a programjaink egyre jobban megtalálják a
közönségüket. A 2018–2019-es évadban többek
között a Budapesti Klasszikus Film Maratonnal,
a Budapest Showcase Hub-bal, a Goethe Intézettel
hirdetünk közös workshopokat, előadásokat.
A témák között megjelennek a tavalyról már
ismerős területek: filmforgalmazás és
-marketing, a vágás, a forgatókönyv-fejlesztés
és a prezentációs gyakorlatok. Ezek mellett
új témák is bekerültek az FFP sorozatába:
a filmzene, a dokumentumfilm, a digitális
filmkészítés, a storyboard – melyek
a kortárs filmszakma szempontjából
releváns, dinamikusan fejlődő területek.

A magyar film hosszú távú sikerének kulcsa
a kreativitás és a tudás folyamatos fejlesztése.
Együtt könnyebb!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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ALKOTÓTÁRSAK RÉGEN
ÉS MOST
A forgatókönyvtől négy Oscarig: Fanny és Alexander
Katinka Faragó és Petrányi Viktória beszélgetése
szakmáról, bizalomról, sikerről

KATINKA FARAGÓ
Magyar származású svéd producer és gyártásvezető, Ingmar Bergman és
Andrej Tarkovszkij egykori munkatársa. Évtizedekig dolgozott Bergmannal,
olyan filmekben, mint a Suttogások és sikolyok, az Őszi szonáta és a négyszeres Oscar-díjas Fanny és Alexander. Ő volt az Áldozathozatal, Tarkovszkij
utolsó, Svédországban forgatott filmjének gyártásvezetője is, továbbá olyan
művekben működött közre, mint Jan Troell Oscar-jelölt filmje, az Új haza
és Bille August Arany Pálma- és Oscar-díjas alkotása, a Hódító Pelle.

PETRÁNYI VIKTÓRIA
Petrányi Viktória producerként végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 2003-ban alapította meg a Proton Cinemát Mundruczó Kornéllal, akivel
alkotótársként dolgoznak. A Proton Színház előadásainak dramaturgja és
konzulense. Az amszterdami központú európai ACE Producers alelnöke és
az SZFE óraadó tanára. Fontosnak tartja a fiatal filmesek elindítását, legutóbb
Kárpáti György Mór Guerilla című filmjének volt producere.
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Képzés jellege:

2018.
szeptember 5.
18.30–19.45 mesterkurzus
Helyszín:
Toldi mozi, kisterem
1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.

Angol nyelvű mesterkurzus,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
rendezők
forgatókönyvírók
filmszakos hallgatók

Katinka Faragó hosszú karrierje során olyan jelentős rendezők alkotótársa
volt, mint Bille August, Jan Troell, Liv Ullmann, Aki Kaurismaki, valamint
Andrej Tarkovszkij és az egyetemes filmművészet egyik legnagyobb alakja,
Ingmar Bergman, akivel mintegy harminc évig dolgozott együtt.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

A Fast Forward Program és a Budapesti Klasszikus Film Maraton együttműködésében szeptember 5-én, a Toldi moziban Petrányi Viktória filmproducer
beszélget vele, aki többek között Mundruczó Kornél producereként és alkotótársaként tett szert nemzetközi szakmai hírnévre. A beszélgetés során
– részben a négyszeres Oscar-díjas Bergman-remekmű, a Fanny és Alexander
apropóján – alkotói munkakapcsolatról, országok és generációk különbségeiről, szakmai bizalomról és együttműködésről, a filmes alkotói-gyártási
folyamatról lesz szó.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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RENDEZZ,
MIELŐTT FORGATNÁL!
A storyboard-rajzolás művészete
előadás és mesterkurzus

DAVID RUSSELL
Az ausztrál szakember először televíziós rajzfilmekben dolgozott
storyboard-rajzolóként, majd jelentkezett a Lucasfilmhez, és felvették
egy akkor készülő produkcióhoz, A Jedi visszatérhez. Olyan ismert filmekben
dolgozott, mint a Bíborszín, a Roger nyúl a pácban, a Batman – A denevérember, Terminátor 2: Az ítélet napja, a Tombstone – Halott város,
Az őrület határán, a Moulin Rouge, az X-Men kezdetek:
Farkas és a Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja.
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Képzés jellege:

2018.
október 3.
18.00–19.30 előadás
Helyszín:
MOME Z, nagy auditórium
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

Angol nyelvű mesterkurzus,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
storyboard-rajzolók
grafikusok
forgatókönyvírók
rendezők
producerek
art directorok
filmszakos hallgatók

David Russell előadása a vizuális tervezésről szól: miképpen lehet
felerősíteni a forgatókönyvben leírtakat a kreatív storyboard segítségével,
és hogyan használják ezt az eszközt a legismertebb rendezők, hogy pontosan
azt valósítsák meg, amit megálmodtak. Az előadás során számos kiemelkedő
film részleteit elemzi majd, illetve azt, hogy ezeket hogyan vették fel,
és vágták meg a későbbiekben.

2018.
október 4–6.
9.00–15.30 mesterkurzus
Helyszín:
MOME Z, kis auditórium
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

Háromnapos, angol nyelvű
workshop, tolmácsolás nélkül.
storyboard-rajzolók
grafikusok
filmszakos hallgatók

A háromnapos mesterkurzus során ismert filmekből kivágott részletekkel,
grafikákkal, storyboard-szekvenciákkal és konceptvázlatokkal dolgoznak
majd a résztvevők, hogy megismerjék, hogyan születnek az emlékezetes beállítások. A játékfilmes példák mellett Russell kitér az animációs filmek,
a kiterjesztett valóság (AR), illetve virtuális valóság (VR) alapú játékokra is.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!
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VALÓSÁG VAGY MÉGSEM?
3D animáció és a digitális karakterkészítés
előadás

CZAKÓ JÓZSEF
A Digic Pictures egyik, karakterekért felelős art direktora. Formatervezőként
végzett, 2011-ben csatlakozott a stúdióhoz, ahol vizuális koncepciók megalkotásával, digitális szobrászattal és textúrázással foglalkozott olyan projektekben, mint az Assassin’s Creed Revelations és a Mass Effect 3. Karakter
art direktorként 2018-ban mutatkozott be a League of Legends Climb
trailerében.

SZIGETI ATTILA
A Digic Pictures Karakter Divíziójának igazgatója, aki a filmek szereplőit
és kellékeit elkészítő csapatot vezeti. Építészeti tanulmányait követően
3D animációs filmek fejlesztésével, rendezésével és gyártásvezetésével
foglalkozott, 2011-ben produkciós koordinátorként kezdett a Digic-ben,
2015 óta igazgató.
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Képzés jellege:
Magyar nyelvű előadás
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2018.
október 31.

Kiknek ajánljuk:

15.00–19.00 előadás
Helyszín:
MOME Z, nagy auditórium
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

animátorok
operatőrök
storyboard-rajzolók
grafikusok
3D modellezők
rendezők
producerek
kaszkadőrök
mozgásművészek
filmszakos hallgatók

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

Szigeti Attila – Az ötlettől a táncoló pixelekig
Az internet tele van a filmes trükköket leleplező, „behind the scenes” videókkal. Ha valaki kellően érdeklődő és türelmes, ezekből kis hézagokkal össze
tudja legózni a folyamatot. Ebben az előadásban a kis hézagokat is kitöltjük:
végigjárjuk egy 3D animációs film elkészítésének lépéseit, szakterületeit és
eszközeit, az ötlet megszületésétől a befejezett képsorokig.

PIPA!

PIPA!

Czakó József – Az életre kelt polygon
A 3D animációs filmekhez nem castingon válogatjuk a szereplőinket, hanem
legyártjuk őket. Mi tervezzük meg és készítjük el a szereplő testének arányait,
testalkatát, arcát, haját, ruházatát, kinézetét, és ha mást kíván a történet, át is
tudjuk őt alakítani. Ez a nagy szabadság sok buktatót rejt. Ezen az előadáson
bemutatjuk, hogyan tervezünk, és készítünk el 3D karaktereket, kik
és milyen eszközökkel alakítják a szereplőinket.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!
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STORYTELLING ZENÉVEL
A music supervisor szerepe
előadás és workshop

THOMAS GOLUBIĆ
Los Angeles-i music supervisor, DJ és Grammy-díjra jelölt lemezproducer.
Olyan sorozatokban dolgozott, mint a Breaking Bad, a Walking Dead vagy
a Sírhant művek. Ő volt az, aki felhasználta Sia Breathe Me című dalát a Sírhant
művek zárójelenetében, amelyet a mai napig az egyik legemlékezetesebb zenei
betétnek tartanak, és ami elindította Sia zenei pályafutását Amerikában.

BALÁZS ÁDÁM
Budapesten és Los Angelesben tevékenykedő zeneszerző, olyan filmekben
dolgozott, mint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje, Deák Kristóf
Oscar díjjal jutalmazott kisfilmje, a Mindenki, vagy Zomborácz Virág első
filmje, az Utóélet.
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Képzés jellege:

2018.
november 16.
15.00–15.45 előadás
Helyszín:
Brody Studios, Courtyard
1064 Budapest, Vörösmarty u. 38.

Angol nyelvű előadás és
workshopok, tolmácsolás nélkül.
A részvétel a Fast Forward
Program résztvevőinek ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

rendezők
producerek
vágók
filmszakos hallgatók

PIPA!

PIPA!

PIPA!

november 15.

november 16.

10.00–14.30 workshop

10.00–14.30 workshop

Workshop I. – Music supervision

Workshop II. – Ismert jelenetek
újragondolt zenékkel

A rendezőknek szóló workshop során
Thomas Golubić személyesen mentorál minden beválasztott projektet.
A résztvevőknek lehetőségük lesz
előzetes Skype beszélgetésre, hogy
a személyes találkozón még hatékonyabb legyen a közös munka és
a tanulás.

PIPA!

Kiknek ajánljuk:

Mit is csinál pontosan egy music supervisor? Hogyan segít egy kémiatanárnak nagypályás drogbáróvá válni? Hogyan teszi aktuálisabbá és eladhatóbbá a filmet? Hogyan tud időt és pénzt spórolni a produkciónak? A Budapest
Showcase Hubbal közösen szervezett kétnapos workshop keretében Thomas
Golubić music supervisor és Balázs Ádám zeneszerző ad át mindent, amit
Hollywoodtól tanulhatunk a zene professzionális használatáról.

Helyszín:
Brody Studios, Drawing Room

PIPA!

Helyszín:
Brody Studios, Den

A workshopba bekerülő zeneszerzők Balázs Ádám és Thomas Golubić
vezetésével készítik el a kiválasztott
jelentek zenei betéteit. A résztvevők
előre megkapják a jeleneteket, hogy
vázlatokat, ötleteket tudjanak készíteni hozzá.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!
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A DOKUMENTUMFILM
NEM ISMER HATÁROKAT
Új lehetőségek a dokumentumfilmben
előadás és workshop

NOEMI SCHORY
Független filmes producer és rendező, 1988 óta készít dokumentumfilmeket.
Az ARTE televízió számára készített egész estés dokumentumfilmje, a God
Forbid az ultraortodox zsidó társadalomról szól, Inner Tour című filmjét beválogatta a Sundance és a Berlinale, illetve a New York-i MOMA is műsorára
tűzte. Száz rövidfilmet készített a Jad Vasem Múzeum számára, illetve
12 rövidfilmet, amelyek Auschwitzban, a 27-es blokkban berendezett,
az Emberi lelkierő teremben vannak kiállítva.

14

Képzés jellege:

2018.
november 28.
18.00–19.30 előadás
Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.

Angol nyelvű előadás és workshop,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
dokumentumfilmesek
rendezők
írók
vágók
producerek
forgatókönyvírók
szociológusok
filmszakos hallgatók

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

Egy dokumentumfilm esetében manapság már semmilyen téma sem túl
szűk, sem túl nagy, sem túl személyes, sem túl általános. Valódi és hamis archívum, szelfi-vallomás, rekonstruált valóság – minden lehetséges, mert ledőltek a határok. Az új jelszó a hibrid. Az a fontos, hogy jó történetmesélőként
lekösd és megmozgasd a közönséged. Ha sikerül olyan történetet mesélned,
amely egyszerre érdekes, releváns és gondolatébresztő – akkor nyertél!

PIPA!

2018.
november 29.–december 1.

PIPA!

10.00–17.00 workshop

PIPA!

Helyszín:
ELTE BTK,
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
A workshop három napján a fejlesztés és az előkészítés fontosságáról lesz
szó: hiszen egy dokumentumfilm esetében a kutatás alapvető fontosságú.
Emellett a forgatás és az utómunka viszonya, valamint a forgalmazási és
marketingstratégiák is terítékre kerülnek.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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PUBLICITÁS, PROMÓCIÓ,
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Döntési folyamatok a filmmarketingben
előadás és workshop

JOHN DURIE
Kanadai filmmarketing-szakember, több mint 650 film forgalmazását segítette világszerte. Az elmúlt években olyan közkedvelt magyar filmek sikeréhez
járult hozzá, mint A martfűi rém, a Testről és lélekről és az 1945.

BARTÓK ANNA
A Forum Film Hungary filmforgalmazó marketing- és kommunikációs vezetőjeként közel 300 film kampányán dolgozott, köztük a Star Wars: Az ébredő
Erő, a Hobbit-trilógia, Az éhezők viadala-franchise és a két legutóbbi Bondfilm. Jelenleg szabadúszó marketing-tanácsadóként főleg magyar filmekkel
foglalkozik, az elmúlt egy évben a két legnézettebb magyar film, a Kincsem
és a Valami Amerika kampánya köthető a nevéhez, valamint részt vett A Viszkis kampányában is.
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Képzés jellege:

2018.
december 4.
18.00–20.30 előadás
Helyszín:
MOME Z, nagy auditórium,
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

Angol nyelvű előadás és workshop,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
rendezők
forgatókönyvírók
forgalmazók
grafikusok
vágók
filmszakos hallgatók

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

Egy film plakátjának, előzetesének csak a végső, elfogadott változatát látjuk.
Mégis, egy film marketingje akkor profi, ha számos előzetes koncepció készül. Az előadás az előzetes koncepciókkal és a döntési folyamattal foglalkozik, ami hozzásegít minket a végleges kampány megalkotásához.

PIPA!

Bartók Anna esettanulmányokon keresztül mutatja be az elmúlt évek magyar
filmjeinek promócióját. Mit, mikor és hogyan érdemes kommunikálni? Milyen
elemekből áll össze, hogyan épül fel, és mitől lesz jó egy kampány? Milyen
eszközöket érdemes használni, és hogyan tudjuk különféle célcsoportoknak
eladni a filmünket?

PIPA!

2018.
december 5.

PIPA!

PIPA!

9.30–17.00 workshop
Helyszín:
Magyar Nemzeti Filmalap,
1145 Budapest, Róna u. 174.

PIPA!

PIPA!

A workshop során a résztvevők kis csoportokban egy előre kiválasztott film
marketingkampányát készítik el John Durie vezetésével.
PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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LÉTEZIK MEGFELELŐ
FESZTIVÁL A FILMEDNEK?
Hogyan működik a filmfesztiválok világa?
előadás és workshop

NIKOLAJ NIKITIN
A SOFA, a filmes ügynökök iskolájának alapítója, a Berlinale Közép-, Északés Kelet-Európa, Közép-Ázsia és Kaukázus felelőse. Számos filmfesztiválon
és a Goethe Intézeten belül dolgozott kurátorként és művészeti rendezőként.
1995-ben alapította a német független filmes magazint, a Schnitt-et, 2001ben pedig Kölnben létrehozta a Filmplus elnevezésű, kifejezetten vágóknak
szentelt fesztivált.
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Képzés jellege:

2019.
január 17.
16.00–19.00 előadás
Helyszín:
Goethe Intézet
1092 Budapest, Ráday u. 58.

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

PIPA!

PIPA!

PIPA!

Kiknek ajánljuk:
producerek
rendezők
forgalmazók

Az előadáson Nikolaj Nikitin számos háttérinformációt oszt meg a filmfesztiválok világáról, azok felépítéséről, a fesztiválok gyors terjedésének okairól,
és a fejlesztés egyre növekvő szerepéről. Megtudhatjuk, milyen filmeket
várnak manapság a fesztiválok, illetve hogyan dolgozik egy kurátor. Melyek
voltak az elmúlt néhány év leginkább sikeres fesztiválfilmjei Kelet-Európából.
Nikitin segítségével áttekintést kaphatunk a világ összes vezető filmfesztiváljáról és azok menetrendjéről.

2019.
január 18.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

10.00–18.00 workshop
Helyszín:
Goethe Intézet,
1092 Budapest, Ráday u. 58.

PIPA!

A nap során szó esik a résztvevők által beküldött fikciós rövidfilmek vagy
dokumentumfilmek sikeres prezentációjáról és fesztiváloztatásuk lehetséges
stratégiájáról. Ezek mellett a jövőbeni filmtervekkel kapcsolatban a fesztiválokon rendezett vásárokban rejlő lehetőségekkel és a megfelelő alkotótársak
és finanszírozási partnerek megtalálásával kapcsolatban is elhangzik jó
néhány gyakorlati tanács.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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FILMMESÉLÉS AVAGY
TÖRTÉNETMESÉLÉS
A FILMEKBEN
Filmprojekt-fejlesztés
előadás és workshop

MIGUEL MACHALSKI
Buenos Aires-ben született, és hosszú ideig Párizsban élt, majd áttette
a székhelyét Barcelonába. 1995 óta dolgozik forgatókönyvíróként és kreatív
tanácsadóként különböző projektek fejlesztésén a világ minden táján. Specialitása a gyakran world cinemaként aposztrofált terület, de olyan nagynevű
alkotókkal is dolgozott, mint Clint Eastwood vagy David Cronenberg. Három
könyvet jegyez a forgatókönyvírásról, és tanácsadóként részt vesz a Kreatív
Európa Program által támogatott programokon.

20

Képzés jellege:

2019.
január 28.
17.00–20.00 előadás

Angol nyelvű előadás és workshop,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
forgatókönyvírók
írók
filmszakos hallgatók

Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Noha az előadás alapvetően a forgatókönyírásról szól, valójában azzal fog
foglalkozni, hogy mitől válik egy történet történetté, és ezen felül mitől válik
egy történet érdemessé arra, hogy elmeséljük, annak vizuális kivitelezésén
és esztétikáján túl. A filmkészítők hajlamosak átsiklani a történetben rejlő
hozzáadott értékek fölött, ami egy film esetében maga az erős történet és a
hatásos drámaiság. Pedig ez egyáltalán nem összeegyeztethetetlen a kreatív
filmkészítéssel, ráadásul ezek segítségével jön létre az a speciális műfaj,
amit úgy nevezhetünk, hogy „filmmesélés”.

2019.
január 29–31.
09.00–14.30 workshop
Helyszín:
ELTE BTK,
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
A háromnapos workshop során a résztvevők közösen átbeszélik a beadott
forgatókönyveiket, érintve a tervek „belső szerveit”, amelyek testet adnak
az adott könyvnek: műfaj, téma, hangvétel, cselekményvezetés, struktúra és
karakterek. Noha a kurzus során elsősorban a kreatív szempontokkal foglalkozunk, röviden kitérünk a célközönség és a megvalósíthatóság kérdésére is.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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A PITCHELÉS MŰVÉSZETE
Hogyan tegyük eladhatóvá a projektünket?
nyilvános előadás és zárt körű workshop

SIBYLLE KURZ
1994 óta szabadúszó coachként és kommunikációs trénerként dolgozik a média- és a művészeti iparban egyaránt, és szakértő segítséget nyújt a „Pitchelés művészete” címmel. Sibylle Kurz eredetileg kereskedelmet és pszichológiát tanult. Dolgozott koncert – és programszervezőként, illetve nemzetközi
engedélyezéssel, beszerzéssel és forgalmazással is foglalkozott a német
filmpiac számára. Egyetemi diplomáit média-kommunikációból, szociológiából és pszichológiából szerezte. A diploma után elvégzett egy kommunikációs készség fejlesztő tanfolyamot, illetve képzett NLP tréner. Sibylle a világ
számos kiváló filmes iskolájában és workshopon tartott már a „Pitchelés
művészete” foglalkozást. Tagja az Európai Film Akadémiának, az Európai Nők
Audiovizuális Hálózatának (EWA) és az Európai Dokumentumfilmes Hálózatnak (EDN).
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Képzés jellege:

2019.
február 21.
10.00–12.30 előadás
Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.

Angol nyelvű nyilvános előadás
tolmácsolás nélkül. A workshop
kizárólag az Inkubátor Program
résztvevőinek szól.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

PIPA!

PIPA!

PIPA!

Kiknek ajánljuk:
producerek
rendezők
forgatókönyvírók

A filmkészítőknek és a kulturális és művészi területeken tevékenykedő
kreatívoknak meg kell tudniuk győzni a finanszírozókat és támogatókat az új
ötleteikről. Ezt nevezik pitchingnek, ami sokak számára rémisztő feladat, míg
másoknak pofonegyszerű dolog. Természetesen a megfelelő személyes készségekre is szükség van annak érdekében, hogy a pitching minél sikeresebb
legyen. A jó hír, hogy ez mind megtanulható.
Az előadás azokkal az összetevőkkel foglalkozik, amelyek segítségével erős
és meggyőző módon tudunk pitchelni, miközben az előadás egyszerre tömör
és élvezetes.

2019.
február 21–23.
zárt körű workshop az Inkubátor Program résztvevőinek

Helyszín:
ELTE BTK,
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Az inkubátoros csoport együtt készül fel egy majdani pitchelésre, gyakorlati
feladatok során derítik ki, hogyan tehetik túl magukat a prezentációs hiányosságokon úgy, hogy közben természetesen élvezzék is a dolgot! Már csak ezért is
megéri pályázni az Inkubátor Programba!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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A JOGOK TISZTÁZÁSA,
HOGY ELKERÜLJÜK
A PERESKEDÉST
Minden, amit a szerzői jogokról tudni kell
előadás és workshop

ANDERS KJÆRHAUGE
1985 és 1999 között a koppenhágai rendőrség tagja volt, adminisztratív
és nyomozói munkát is végzett, időnként utcai járőrként dolgozott. A koppenhágai egyetemen munka mellett tanulta ki a jogot. A véletlen úgy hozta, hogy
Lars von Trier cégénél, a Zentropánál kötött ki, ahol előbb a jogi osztályon
dolgozott, majd ügyvezető igazgató lett.
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Képzés jellege:

2019.
március 4.
17.00–19.00 előadás
Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.

Angol nyelvű előadás és workshop,
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kiknek ajánljuk:
producerek
jogászok
rendezők
forgatókönyvírók
music supervisorok

Ez nem egy jogelméleti előadás, hanem az engedélyeztetési kérdésekről szóló
gyakorlati tudnivalók összegzése számos, a való életből hozott szórakoztató
példán keresztül. A dán Zentropa – a legtöbb esetben – sikeresen birkózott meg
a jogi kérdések kezelésével, amik az elméletben természetesen egészen máshogyan működnek, mint a valóságban. Ez a rendszerint rögös út, amely éveken
át tartó folyamatot is jelenthet, számos kérdést felvet, amelyekre az előadó
örömmel válaszol a közönségnek, tudván, hogy az engedélyeztetési folyamatok
esetében nincsenek kőbe vésett igazságok. A távolság az ésszerű és az ostoba
megoldás között nem annyira nagy. Az előadáson számos olyan, a Zentropa gyártásában készült filmes példát láthatunk, mint a Kedves Wendy!, A nimfomániás,
A Kommuna és A ház, amit Jack épített, tehát ez az előadás egyáltalán nem lesz
unalmas.

2019.
március 5.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

10.00–17.00 workshop
Helyszín:
ELTE BTK,
1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.

PIPA!

A workshopon a résztvevők filmterveinek jogi szempontból problémás részeit
beszélik meg. A nap lényege a lehetséges problémák felismerése és a gondolatmenet elsajátítása, amikhez a Zentropa szakembere természetesen megoldási
javaslatot is ad. A kiscsoportos foglalkozásra egy játékfilm vagy rövidfilm tervével lehet jelentkezni, a problémásnak ítélt részek kiemelésével.

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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KÖZEL A VARÁZSLATHOZ
Hogyan tervezz a VFX-szel?
előadás és workshop

JOOST DE VRIES
Több, mint 20 éven keresztül az amszterdami Lemming Film produkciós
cégnek dolgozott, majd visszatért a független producerkedéshez: új cége,
az Original Picture nemzetközi produkciókban vesz részt. Emellett dolgozik
a Holland No Risk on Set nevű biztosítótársaságnak, akik számára kockázatértékelést végez, és ellenőrzi, hogy nagyobb léptékű és komplexitású
produkciók eleget tudnak-e tenni a befejezési kötelezettségüknek.

DENNIS KLEYN
Az amszterdami Planet X nevű VFX stúdió igazgatója és kreatív rendezője.
2004-ben hozta létre a céget, amelyhez csatlakozott Albert van Vuure VFX
supervisor. A Planet X mára a holland filmipar meghatározó cégévé nőtte ki
magát, a 12 főből álló csapatuk készíti a legnagyobb hazai filmek és televiziós műsorok vizuális effektjeit.
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Képzés jellege:

2019.
március 20.
09.00–17.00 előadás és workshop
Helyszín:
Budapesti Metropolitan Egyetem
1077 Budapest, Rottenbiller u. 17–19.

PIPA!

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

PIPA!

PIPA!

Kiknek ajánljuk:
filmrendezők
forgatókönyvírók
producerek
operatőrök
látványtervezők

PIPA!

PIPA!

A workshop átfogó módon vezet be a filmek és a televíziós sorozatok világában alkalmazott vizuális effektek alapvető technikáiba, továbbá kitér a vizuális effektek kreatív használatára is a történetmesélés szempontjából.
Ha érdekel, hogy milyen szerepük van a vizuális effekteknek, és milyen típusokat különböztetünk meg? Milyen szerepet játszhatnak a vizuális effektek a
következő filmedben? Hogyan kell felkészülni a vizuális effektekre, és hogyan
zajlik a forgatásuk? Hogyan kell hatékonyan, egyben költséghatékonyan
vizuális effekteket alkalmazni? Hogyan működik együtt a vizuális effektek
részlege más részlegekkel, és hogyan érinti azok munkáját?

PIPA!

PIPA!

PIPA!

fotó: Valuska Gábor

A nap második felében, egy kiválasztott filmet elemeznek a résztvevők.
PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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MÁSFÉL ÓRA
90 MÁSODPERCBE SŰRÍTVE
előzetesek és promóvideók készítése
workshop

STEVEN LOVY
Többszörös díjnyertes filmrendező és vágó, 2004-ben a Magyar Filmszemle
legjobb vágónak járó díját is elnyerte a Mix című játékfilmjével. Steven jelenleg Budapesten él, filmpromókat készít a TV2-nek, és trailereket különböző
hazai filmforgalmazóknak. Legutóbbi munkái: Ruben Brandt, a gyűjtő,
Vándorszínészek, Genezis, Pappa Pia és a Swing.

PISTÁR LÁSZLÓ
A TV2 Csoport promoosztályának vezetője. 2007-ben kezdett promoproducerként a TV2-nél, majd 2009-ben Londonban, a Modern Times Groupnál
folytatta pályafutását mint senior promo producer. Budapestre 2014-ben
tért vissza a Sony Pictures Entertainment kötelékében senior creative-ként,
egészen 2016 szeptemberéig, amikor a TV2 Csoport promoosztályának feladatait kezdte ellátni. Az ARGO2 trailerében és a film marketingkampányával
a filmes területen is bemutatkozott.
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Képzés jellege:

2019.
április 24–27.

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

PIPA!

PIPA!

PIPA!

vágók

09.30–17.00 workshop
Helyszín:
Budapesti Metropolitan Egyetem
1077 Budapest, Rottenbiller u. 17–19.
A négynapos intenzív workshop fókuszában az ütős előzetesek készítése áll.
A résztvevők a trailerkészítés titkaival ismerkednek meg – írás, tervezés,
grafikai munkálatok és maga a vágás –, így megtanulhatják, hogyan lehet
megragadni 90 másodpercben egy nagyjátékfilm lényegét. A workshop során
a résztvevők önállóan dolgoznak egy saját előzetesen. Az esemény vendégelőadója Pistár László, a TV2 promórendezője, aki a trailerek és a promók
közötti különbségekről ad majd elő.

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

fotó: Posztós János

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

PIPA!

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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NYÁRI WORKSHOP

2019 nyarán az FFP csapata mozgóképes nyári alkotótábor
szervezésébe kezd, valahol Magyarországon.
A helyszín, bármi történjék is, vidéken lesz, kellő távolságban Budapesttől.
A tematika és a jelentkezési feltételek kidolgozása folyamatban,
kérjük, figyeljétek a hírlevelünket!

LÉGY AKTÍV AZ FFP FACEBOOK-CSOPORTJÁBAN,
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/277137056109106

JELENTKEZZ A HÍRLEVÉLRE,
ÍRJ NEKÜNK: FFP@FILMALAP.HU

Filmipari képzési program
A Filmalap nagy hangsúlyt fektet a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztésére,
a jövő filmes szakembereinek képzésére, ezt célozzák képzési programjai és
pályázatai. A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében
2016-ban elindult a Filmipari Képzési Program, amelynek elsődleges célja
a szakma számos területén tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a filmes
szakemberek utánpótlásának megteremtése.
2017 őszén, a Filmipari Képzési Program fejlesztéseként kezdte meg munkáját a
Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága. Az Igazgatóság feladatainak megtervezésében számos hazai és külföldi szakember vett részt, az általuk megjelölt
fejlesztési területek:
• rövid, célirányos képzések a hiányszakmák területén
és kreatív szakmai továbbképzések
• közönségnevelés és a magyar filmes tartalmak eljuttatása
a fiatal generációkhoz
• kutatás és fejlesztés
Bővebb információ:
http://mnf.hu/hu/kepzes
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Filmszakmai képzések támogatása
A Filmalap először 2016-ban hirdetett pályázatot a filmszakmai képzések
támogatására, amelynek célja a hazai filmiparban mutatkozó szakemberhiány hatékony és gyors orvoslása, valamint hosszú távon a hazai filmgyártás
versenyképességének fokozása, és a munkahelyteremtés.
Az I. és II. pályázati körben támogatott képzések (vágóasszisztens, felvételvezető, rendezőasszisztens, storyboard-rajzoló, segédoperatőr, DIT technikus,
naplóvezető, produkciós asszisztens, CGI rajzoló, VFX szakember, utómunka-koordinátor, produkciós koordinátor és produkciós könyvelő) többsége
már lezárult.
A III. kiírás nyertesei idén ősszel indítják el képzéseiket berendező, CGI szakember, DIT szakember, felvételvezető, kameraasszisztens és rendezőasszisztens filmszakmai területeken.
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Filmes gyakornok program
Megismerkednél a filmgyártás
világával a gyakorlatban?

Szeretnél szakmai tapasztalatot
szerezni, esetleg már ki is próbáltad
magad filmes területen, de még inkább
elmélyednél benne?

A regisztrációhoz az alábbi két feltétel valamelyikének kell csupán megfelelned:
Folyamatban lévő / lezárt filmes tanulmány, és erről szóló igazolás a képző részéről,
vagy gyakorlat egy korábbi produkció során és az erről szóló produceri igazolás

2018 nyarára a filmes gyakornok rendszerben 450-nél is több aktív gyakornok szerepel, ami a tavalyi szám kétszerese, és sokaknak már lezárult
a gyakornoki foglalkoztatása. A filmesgyakornok.hu honlapnak kettős célja
van: egyrészt a producereket segíti abban, hogy készülő filmjeikhez alkalmas
gyakornokot találjanak, másrészt a filmes képzéseket végzők és végzettek
számára belépőt jelent a szakmába. A gyakorlati idő átlátható, és az online
rendszerben követhető.
Böngészd a filmesgyakornok.hu oldalt, hogy jobban eligazodj a filmes
szakmák terén! Regisztrálj, hogy a producerek rád találjanak!
Bővebb információ:
http://filmesgyakornok.hu/
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Kutatás
A Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága éves filmszakmai kutatást
indított a filmgyártás, televíziózás, utómunka, terjesztés és a háttériparágak humán erőforrásainak felmérésére, amelynek célja a filmipari dolgozók
helyzetének és képzési igényeinek megismerése. A kutatás eredményeire
támaszkodva a Filmalap olyan stratégia kidolgozásába kezd, amely hosszú
távon hozzájárul a magyar filmipar fejlesztéséhez és versenyképességének
fokozásához.
Annak érdekében, hogy a Filmalap jobban megismerje a hazai filmes szakma lehetőségeit, illetve a támogatott képzési programok jobban szolgálják
a magyar mozgóképes szakmák fejlődését, ezentúl évente szeretne online
kérdőíves kutatást végezni.
A felmérés során a Filmalap együttműködik a filmes oktatás és képzés
kiemelt intézményeivel, a film- és audiovizuális gyártó cégekkel és szakmai
szervezetekkel.
A 2018 nyarán lefolytatott kutatás eredményei 2018 őszére várhatók.
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TÁMOGATÁS
TEHETSÉGGONDOZÁS
INSPIRÁCIÓ
ELSŐFILMESEK A LEGJOBB HELYEN

Jegyzetek
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