
 

 بدعم من مؤسسة التعاون   

 قترحات ألفالم قصيرة ضمن مشروع دعوة لتقديم م 

 عالم فلسطين""أ
  

تاب السيناريو /اتواملنتجين /اتيدعو مركز "إعالم" املخرجين
ُ
ضمن مشروع  قصيرة مقترحات وأفكار ألفالم تقديم، إلى وك

 ".التعاون " الذي تمّوله مؤّسسة عالم فلسطين"أ"

 إحياء إرث من خالله ، ويجري للسنة الثانية على التوالي ه مركز إعالمنّفذعالم فلسطين" هو مشروع مبتكر يُ أمشروع "

 الهوية الفلسطينية ثر كبير على بلورةأالفلسطينيين الذين كان لهم  والفنانين عدد من الصحافيين واألدباء والكتاب

، وذلك من خالل تسليط الضوء على جوانب أساسية من حياة ومسيرة كّل م والخطاب والثقافة في فلسطينالرأي العاو 

 .واحد منهم

عمل عبر ، السّت االقتراح مرافقة الطالب في املدارس  /ةمطلب من ُمقّد حيث يُ بة، مدارس عربيّ  6املشروع في ُيطّبق 

قة. ترجمة األفكار إلى أفالم  تجري من خاللهمشترك 
ّ

 مبتكرة وخال

الكاتب والصحافي سلمان ناطور، الكاتبة مي زيادة، الشاعرة التالية:  في هذه الدورة سيتم إنتاج أفالم عن الشخصيات

يجب أن تتالءم  ،عليهالكاتب والصحافي أكرم زعيتر، الشاعر توفيق زّياد والصحافي إبراهيم الشنطي. فدوى طوقان، 

 ة.و اللغة السينمائيّ أ باإلضافة إلى االبتكار واإلبداع سواًء من حيث الفكرة و/ ،األفكار املقدمة مع الشخصيات املطروحة

 

 
 
 بات التقديم:شروط ومتطل

 ة فقط.التقديم باللغة العربيّ  .1

 (.48طواقم إنتاج وعمل في داخل الخط األخضر )مناطق لاملشروع مخّصص  .2

 دقيقة فقط. 12-6يراوح طول كل فيلم من يجب أن  .3

ص .4
ّ
ص املحطة أو املحطات الدرامّية األساسّية  400حتى  ،(Synopsis)فكرة لل ملخ

ّ
كلمة، على أن يشمل امللخ

للشخصيات املرافقة في  ة التي سيجري التركيز عليها في الفيلم، إلى جانب توصيف أوليّ في حياة الشخصيّ 

 رد موجز لتطّور القصة أو الحبكة خالل الدقائق املقترحة للفيلم.الفيلم للشخصّية الرئيسة، وس

 أو وثائقّي  كلمة، يصف فيها مقّدم/ة الطلب التوّجه الفنّي للفيلم وتحديد الجانر: 300فنّية، حتى  عالن نواياإ .5

بأفكار  درامّي أو أّي جانر تجريبّي خارج عن املألوف. ترّحب إدارة املشروع بشكل خاّص -دوكو أو درامّي 

  ،وفكرّي  ت أبعاد فنّية وجذب بصرّي مألوفة وتجريبّية ذاومقترحات غير 
ّ

 اب. يمكنها إثارة اهتمام الجيل الش



 

 بدعم من مؤسسة التعاون   

دوالر أمريكّي. هذه امليزانية ثابتة لكّل األفالم وهي لن تتغّير بأّي  اآلف 7امليزانّية املخّصصة إلنتاج كّل فيلم هي  .6

 قّدمي العروض تأسيس توّجهاتهم الفنّية واإلنتاجّية على هذا املبلغ. حال من األحوال. يجب على ُم 

تشمل امليزانّية املخّصصة لكّل فيلم كّل مصاريف اإلنتاج، مثل التحقيق واالستقصاء، الكتابة، التصوير،  .7

ى التوليف )املونتاج(، مونتاج أونالين وميكس صوت. كّل مقّدم/ة عرض هو املنتج املنفذ للمشروع وهو يت
ّ
ول

 تغطية نفقات ومصاريف اإلنتاج للطواقم التي يعمل معها.  

 /ة، والكادر األساس ّي للمشروع: مخرج/ة، منتج/ة، كاتب/ة سيناريو. مة للمقّد ة مهنيّ سيرة ذاتيّ تقديم  .8

ها ألعمال سابقة للفريق، أو روابط ألعمال أخرى ليست لهم، لكنّ ( VIMEO ابط )يوتيوب أوو ر إرفاق االقتراح ب .9

 .رؤيتهم الفنّية للمقترح توضيحتساعد على قد 

 تختار لجنة املشروع املقترحات املتميّ  .10
 
منتج  ع على عقد إنتاجّي مفّصل مع كّل زة لكّل شخصّية، وبعدها ُيوق

  . 2017آب  31وهو يوم  ريخ التسليم النهائّي لكل فيلممنّفذ للمشروع، مع ضرورة االلتزام بتا

  

بريد الصباًحا على  10:00الساعة الـ  ،2017نيسان  15هو  املقترحاتلتقديم املوعد النهائي 

 . MASSALHA.KHOLOD@GMAIL.COM  :كترونّي لاإل

 يمكن التواصل عبر هذا البريد ألّي استفسارات تخّص تقديم املقترحات.

  

mailto:MASSALHA.KHOLOD@GMAIL.COM

