IPIFF5 oferă primul training internațional de producție din România
dedicat profesioniștilor.
București 21 Iunie 2010
În perioada 1 - 3 iulie Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți IPIFF5 organizează, la Mamaia, Constanța, primul training de producție dedicat
profesioniștilor din această industrie.
Trainingul este susținut de renumita firmă Vision Pictures U.K. prin reprezentata sa
Rebecca Knapp - producing tutor, format în cadrul prestigioaselor cursuri Inside
Pictures pentru producători executivi, conduse de Qwerty Film.
Tema trainingului de anul acesta este “PRODUCĂTORUL EXECUTIV” - funcție
determinantă în prodcuția de film.

Trainingul Vision Picture U.K. se adresează profesioniștilor producători de film și tinerilor pasionaţi de cinema și de producția de film care au
absolvit Trainingul NPA (de producție) organizat la edițiile anterioare ale Festivalului
Internațional al Producătorilor de FIlm Independenți. Taxa de participare este de
1.000RON pentru profesioniști și 600RON pentru tinerii care au absolvit anterior
Trainingul NPA. Participanţii selecţionaţi sunt invitaţi la Mamaia, Constanța în timpul
Festivalului IPIFF5, primesc acreditare la festival şi, timp de 3 zile, sunt instruiți cu
privire la modul în care un producător executiv trebuie să parcurgă cu succes toate
etapele ce țin de activitatea sa, în cadrul producției de film. Numărul maxim de
participanți la training este de 20. Cazarea și masa participantilor pe toată durata
festivalului este asigurată de către Festival.
Prezența zilnică și la timp la training este obligatorie pentru obținerea
diplomei de participare la Trainingul Vision Picture U.K.

Programul și tematica de desfășurare a trainingului sunt:

Ziua 1 – Dezvoltare (10:00 – 17:00)
* Introducere şi prezentarea generală a cursului
* Rolul Producătorului Executiv

Dezvoltare scenariu
* Promovare
* Pitching

Ziua 2 – Finanţare şi Contracte (10:00 – 17:00)
Finanţarea unui film
* Planul de finanţare
* Planurile de afaceri ale proiectului
* Contractele cheie

Ziua 3 – Rolul în Producţie, Vânzare, Distribuţie & Negociere (10:00 – 17:00)

* Cum monitorizezi producţia astfel încât să asiguri livrarea proiectului
* Atragerea unui Agent de vânzări sau a unui Distribuitor
* Cum funcţionează Vânzarea şi Distribuţia în lanţul de valoare
* Negocierea contractelor
* Practica negocierii

Trainingul Vision Picture U.K. se adresează profesioniștilor și tinerilor
care doresc să se specializeze în producția de film care au absolvit cel puțin una din
edițiile Trainingului NPA de producție organizat în cadrul Festivalului Internațional al
Producătorilor de Film Independenți la edițiile anterioare.

Trainingul se va desfășura în limba engleză.

Conferențiar/training tutor va fi Rebecca Knapp, de la Vision Picture
U.K. Rebecca Rebecca a lucrat în producţia de film şi televiziune în ultimii 10 ani,
atât în Europa cât şi în Africa, Statele Unite şi Canada. Ea ţine conferinţe la Circus
Media, The New Producers Alliance şi Forward West. Recent, a terminat
prestigioasele cursuri Inside Pictures pentru producători executivi, conduse
de Qwerty Film. Rebecca este membră activă a BAFTA, New Producer Alliance,
Production Guild și ACE.

Pentru înscrierea la Trainingul Vision Picture U.K. cei interesaţi să
participe sunt rugaţi să trimită:

- un cv + o fotografie
- formularul de înscriere completat. (pe care îl găsiți atașat pe site)
- dovada absolvirii trainingului NPA la cel putin una dintre edițiile anterioare ale
IPIFF (dacă este cazul).
- dovada efectuării plății taxei de participare la curs aferente categoriei de
participant în care se încadrează.

Aplicațiile trebuie trimise la adresa training@ipiff.ro până la data
de 25 iunie inclusiv.

Pentru efectuarea plății datele sunt următoarele:
UPFAR/PSPCT
Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuresti
CUI 22153480
IBAN RO20BRDE410SV11055474100
BRD-ACADEMIEI

Selecţionarea celor 20 de participanţi va fi făcută de conducerea festivalului.

Ultima zi de primire a aplicaţiilor este 25 iunie 2010.

Formularul de înscriere îl puteți descărca de pe situl festivalului de la adresa:
www.ipiff.ro/2010/ro/training/regulament-training-vision-picture-uk-regulament

Toți cei interesați sunt rugați să se înscrie de urgență dat fiind faptul că locurile sunt
limitate.
Toate informațiile suplimentare necesare și formularele le puteți găsi pe www.ipiff.ro

Iulia Ioana Huiduc
Producător Executiv IPIFF5
0742064924
training@ipiff.ro
www.ipiff.ro

