دعوة للمشاركة في مواهب متوسطية
برنامج لكتابة و إنجاز أفالم قصيرة
بشراكة مع مجلس جهة طنجة – تطوان الحسيمة و جهة بروفانس ألب كوط دازور بفرنسا .ينظم مشروع مواهب
متوسطية إقامة فنية لكتابة سيناريوهات ألفالم قصيرة و إنجاز من واحدة إلى أربعة مشاريع أفالم قصيرة سيتم اختيارها
من طرف لجنة متخصصة لفائدة  61شابا و شابة بين  61و  42سنة القاطنين باألقاليم الثمانية التابعة لجهة طنجة تطوان
الحسيمة.
يتكون البرنامج من :


دورتين للكتابة في إقامة فنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

هذه الدورات ستنظم لفائدة  61شاب وشابة الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في هذه الدورات التكوينية من طرف فاعلين متخصصين
وفق برنامج محدد ينقسم على فترتين .الفترة األولى ستشتغل حول تيمة المشروع و الثانية تهدف إلى تعميق وصياغة المشروع.
الدورة األولى ستنطلق األسبوع الثاني من شهر يوليوز .4161


دورة تعميق الكتابة السينمائية

خالل هذه الدورة سيرافق المشاركون  /ات متدخلين متخصصين عبر لقاءات فردية وجماعية وخالل هذه الدورة ستختار لجنة
متخصصة من مشروع إلى أربعة مشاريع ليمروا لمرحلة اإلنتاج .


دورة اإلعداد والتصوير.

المشاركون/ات األربعة الذين سيتم اختيارهم إلنجاز أفالمهم القصيرة ستتم مرافقتهم من طرف مؤطرين لمساعدتهم في كل مراحل
إنجاز أفالمهم القصيرة .
إيداع ملف المشاركة :
ملفات المشاركة يجب أن تصاغ بالفرنسية أو االنجليزية أو اللغة العربية الدارجة على شكل ملف  PDFعلى :





ملخص مشروع الفيلم من صفحة إلى صفحتين ؛
طلب مشاركة يوضح خالله المشارك /ة لماذا يريد المشاركة في مشروع مواهب متوسطية و ويسرد عبره معلومات
توضح محفزاته /ها إلنجاز الفيلم.
روابط لبعض اإلنجازات في نوع الفيلم القصير للمشارك ولو غير محترفة
سيرة ذاتية للمشارك  /ة تتضمن معلومات حول المشارك/ة و تاريخ ازدياده /ها .

ترسل ملفات المشاركة في أجل أقصاه يوم  03يونيو  8302إلى البريد اإللكترونيmeditalents@meditalents.net :
سيتوصل المشارك  /ة برسالة تأكيد االستالم تؤكد مشاركته في غضون  24ساعة  .في حالة عدم التوصل يرجى االتصال بفريق
مواهب متوسطية :عبد الرحيم أومري ( الهاتف والواتساب)+212 677 355 977 :
 / abderrahim.meditalents@gmail.comالنفس الزكية ابن صبيح nafssou@gmail.com +212 660 724 728
مالحظة :كل ملف غير مكتمل يعتبر الغيا .
اإلقامة الكاملة للمشاركين  /ات خالل دورات التكوين يتكفل بها برنامج مواهب متوسطية بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان
الحسيمة .
كما سيتم تعويض المشاركين/ات عن تذاكر النقل .

