WORKSHOP:	
  DEN	
  KREATIVE	
  DOKUMENTARFILMEN
Er du interessert i dokumentarfilm? Har du fylt 15 og enda ikke passert 30? Vil du lære mer om hvordan man går
frem for å realisere en dokumentarfilmidé? Hvilke kreative metoder kan man ta i bruk for å fortelle noe om
virkeligheten? Og hvordan kan man skaffe finansiering til et dokumentarfilmprosjekt?
I så fall er du hjertelig velkommen til å delta på en spennende workshop med den tyske regissøren Tom
Schreiber (bl.a. kjent for Dr Aleman, vist på TIFF i 2009). Workshopen går av stabelen under NUFF 2010 og er
et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF) og
Innovasjon Norge. Det kreves ingen tidligere erfaring med film, men det er en forutsetning at du har en sterk
interesse for å lære mer om dokumentarfilm. Workshopen er på engelsk.
Program
LØRDAG 12. JUNI

SØNDAG 13. JUNI

12.00

Lunsj med NUFF'erne på TVIBIT

11.00

15.30

Filmvisninger NUFF - program 2

development on documentaries II

18.00

Middag med NUFF’erne på TVIBIT

Cont. from Sat. Workshop @TVIBIT

20.30

Tom Schreiber: Creative idea

Tom Schreiber: Creative idea

12.00

Lunsj med NUFF'erne på TVIBIT

13.00

(Foredragsholder kommer): Finansiering

development on documentaries I

av nordnorske dokumentarfilmer

- Screening of the film Portraits of German
Alcoholics (78 min)

Offisielt program over – mulig å delta på:

- Discussion based on the fim, focusing on

15.10

Filmvisninger NUFF - program 4

the creative process of idea generation

16.30

Green Screen – discussion with NUFF film
makers

through story development and methods
of developing documentary films.

19.00

Middag med NUFF’erne på TVIBIT

20.00

Avslutningsseremoni

Praktisk info
Tid/sted:

12. – 13. juni 2010, Tromsø – Ungdomshuset TVIBIT (workshop & bespisning) &
Verdensteatret (filmvisninger & andre arr)

Kursholder:

Tom Schreiber

Pris:

Gratis! Lunsj og middag inkludert. Deltakere fra Finnmark kan søke reisestøtte fra Film i
Finnmark - mer info om dette ved påmelding.

Påmelding:

Send en mail til silje@tiff.no med noen ord om deg selv, evt tidligere erfaring og hvorfor du vil
delta. For spørsmål ta gjerne kontakt på samme mailadresse eller tlf nr 907 86 829.

Søknadsfrist:

6. juni

