فراخوان فاز دوم ورک شاپ فیلم سازی – تولید
انجمن فیلم سازان آتالنتیک (آقکوپ) از بین متقاضیان فیلم سازی ،پنج درخواست برای ساختن اولین فیلم کوتاه به زبان
اصلی متقاضی را تحت برنامه خالق زبان های نوااسکوشیا می پذیرد .متقاضیان موفقی که برای این برنامه پذیرفته شوند
.آموزش الزم و هزینه تهیه اولین فیلم کوتاه خود را دریافت خواهند کرد
:متقاضیان باید  18سال به باال باشند و به یکی از پنج زبانی که در برنامه خالق زبان های نوااسکوشیا هست صحبت کنند
)گالیک – فارسی – فرانسه – آمریکایی مری تایم – میک مک (میک ما
از هر زبان تنها یک نفر برای فاز دوم انتخاب خواهد شد تا آموزش حرفه ای در یک سری کالس و همچنین هزینه تولید
یک فیلم کوتاه را به زبان اصلی خود دریافت کند .شرکت کنندگان در این دوره توسط یک مربی همزبان و یک کارگردان
حرفه ای برای تولید این فیلم کوتاه پشتیبانی و همراهی خواهند شد .آنها با راهنمایی و ارائه نقطه نظرهای خود شرکت
.کنندگان را کمک می کنند
از بین متقاضیان برای شرکت دراین دوره یک نفر با رای هیئت داوران  -که متشکل از افرادی آشنا به فرهنگ و زبان
مورد نظر از خود کامیونیتی خواهد بود  -به عنوان شرکت کننده برنده انتخاب خواهد شد .به متقاضیان توصیه می شود که
.زمینه اصلی طرحی را که ارائه می کنند مرتبط با زبان و فرهنگ خاص خودشان باشد
.مهلت ثبت نام برای این پروژه تا  5مارچ ساعت  12:30نیمه شب است
برای دیدن اطالعات بیشتر در مورد ثبت نام در این پروژه اینجا را کلیک کنید
Click here to review the Application Guidelines
برای پر کردن فرم ثبت نام اینجا را کلیک کنید
Click here to complete the Online Application Form
برای دانلود کردن فرم ثبت نام اینجا را کلیک کنید
Click here to download and fill out the Call for Applications Form
:برای دریافت پاسخ به سواالتی که ممکن است داشته باشیدمی توانید باایمیل زیرتماس بگیرید
languages@afcoop.ca
.بودجه زبان های نوااسکوشیا توسط بخش جدید برنامه کانادا کنسول ،و بودجه استانی  150سالگرد کانادا تامین شده است
این برنامه یکی از  200پروژه استثنائی است که توسط برنامه جدید کانادا کنسول برای هنر تامین شده است .کانادا کنسول
 35میلیون دالر برای حمایت از خالقیت های هنری و اشتراک هنرهای کامیونیتی های گوناگون در سرتاسرکانادا سرمایه
.گذاری کرده است

