Lærings- og utviklingsopphold i utlandet
• Kan du tenke deg
å gjøre noe
spennende i 2
uker?

• Kan du bestemme

deg innen 17. mai?

Inspirerende læringsopphold
Prosjektet ”Film i Finnmark” tilbyr bedrifter og personer fra filmmiljøet
muligheten for å dra på læringsreiser i 2 uker til Europa.
Ved å hospitere i utenlandske bedrifter og organisasjoner kan du skaffe deg
kunnskap

om

teknologiske

markedet,

nyvinninger,

produksjonsmetoder,

eller

lignende.

forretningskonsepter,

Utenlandsoppholdet

skal

gi

kunnskap og inspirasjon til utvikling av din egen bedrift.

For spreke folk
Bedrifter

og

personer

som

ønsker

å

utvikle

seg

ved

å

bli

mer

markedsorientert, eller øke kunnskapen på andre områder, kan søke om
deltakelse i dette prosjektet.
Vi søker personer som:

Ut på ”oppdagelsesreise”.

•

Har lyst til å hente ny kunnskap hjem til egen bedrift

•

Er eventyrlysten

•

Tør å ta utfordringer

•

Er motivert til å utvikle bedriften

•

Er handlingsorientert og har evnen til å kommunisere

Innhold i prosjektet
Prosjektet er et strukturert løp som starter med kartlegging av muligheter og
avklaring av mål for den enkelte deltaker og avsluttes med en felles
erfaringssamling hvor deltakerne deler sine erfaringer med hverandre:
• Startsamling med fokus på muligheter............................. 17. juni 2010

Internasjonalt
samarbeid gir nye
muligheter. Deltakerne
skal på ”skattejakt” i
utlandet.

• Søk etter vertsbedrift i utlandet .... ............................. september 2010
• Forberedende samling (2 dager) ................................... 23. -24. 2010
• Hospitering i utenlandsk bedrift (2 uker) .............. okt 2010– mai 2011
• Erfaringssamling ............................. ......................................... juni 2011

SIDE 2

Stipend og gratis veiledning
Prosjektet gir et stipend på 14 000 – 16 000 kr til hver deltaker avhengig av
reisemål til dekning av reise- og oppholdskostnader.
Bedriften/deltakeren må betale en deltakeravgift på kr 5000 pr deltaker og
dekke kostnader til deltakelse på 3 samlinger i Norge.
Vi disponerer 5 stipender som skal brukes på folk i filmbransjen i Finnmark.

Kunnskap ognettverk
er viktige faktoerr for
utvikling av
filmnæringen

Hvem passer dette for?
Dette er en fleksibel ordning som skal tilpasses bedriftens/personens behov.
Det blir lagt opp til at hver deltaker skal finne frem til et klart mål med reisen
til utlandet og et opplegg med utplassering hos en vertsbedrift i 14 dager.
Nedenfor finner du noen eksempler på aktuelle utplasseringer og temaer.
Det er din fantasi som setter grensene.
En filmprodusent ønsker å lære mer om hvordan regissere reklamefilm for
reiselivsbransjen. Hun oppsøker et reklamebyrå i London som har spesialisert
seg på salgsvideoer for reiselivsnæringen. Hun jobber sammen med
filmskaperne i et reklamefilmprosjekt og lærer både idè, manus, produksjon
og distribusjon via YouTube.
En filmskaper ønsker å effektivisere bearbeiding av råfilm. Han hospiterer hos

Film er et medium i
kraftig vekst. Kravet til
kreativitet og effektivitet
er stort dersom man skal
lykkes.

en produsent i Tyskland som anvender de nyeste verktøyene innen digital
filmproduksjon fra råfilm til ferdig film.
En filmprodusent ønsker bli mer kreativ i produksjonen av dokumentarfilmer.
Han jobber 14 dager sammen med et ide/manus-teamet i et større film og
videoproduksjons-selskap i Madrid.
En hobbyprodusent av video ønsker å ta steget fullt ut og etablere eget
produksjonsselskap. Hun velger å starte med kortfilmproduksjon og hospiterer
hos et enmannsfrima i Stockholm som har spesialisert seg på kortfilmer.
Dersom du kan tenke deg å være med - ta kontakt med:

Apriori AS
8480 Andenes

v/

Tore Berg
Telefon: + 47 91716451
e-post: tore@aprioriweb.com

Prosjektet er finansiert med støtte fra EUs yrkesopplæringsprogram Leonardo da Vinci,
Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune.

