קול קורא
להגשת סרטים עצמאיים קצרים למארקט און ליין
במסגרת T-Port Indie

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ,קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי ,ובשיתוף מועצת הפיס לתרבות
ולאמנות ,מזמינים יוצרי קולנוע להגיש סרטים קצרים עצמאיים לפלטפורמת  T-Portהמרחיבה את
פעילותה ותכלול מעתה גם סרטים קצרים בהפקה עצמאית.
 T-Portהיא פלטפורמה אינטרנטית המהווה מארקט לקידום כישרונות צעירים והפצת סרטים קצרים
של סטודנטים ויוצרים עצמאיים .באמצעות מערכת סגורה ומוגנת בסיסמה ,הפלטפורמה חושפת את
הסרטים החדשים ביותר בפני תעשיית הקולנוע הבינלאומית .אנשי מקצוע כגון מפיקים ,מפיצים ,מנהלי
תכניות בפסטיבלי קולנוע מרחבי העולם ,צופים בסרטים המוצגים בפלטפורמה ויכולים ליצור קשר ישיר
עם יוצרי הסרטים.
מה מקנה השתתפות ב?T-Port Indie -

חיבור לתעשייה :באמצעות הפלטפורמה ,הסרטים הנבחרים נחשפים בפני יותר מ 400-אנשי
מקצוע מהמובילים בתעשיית הקולנוע הבינלאומית ,תוך גישה ישירה לסרט וליוצר.
קידום והפצה :צוות  T-Portנוכח באירועים בפסטיבלים החשובים בעולם לכל אורך השנה ,ואף יוזם
ומקיים אירועים מיוחדים לצורך קידום היוצרים המיוצגים בפלטפורמה .בין הפסטיבלים
שהתקיימו בהם אירועים :פסטיבל קאן ,קלרמונט-פארנד ,ברלין ,בלק נייטס ועוד.
הזדמנויות בלעדיות :מלבד קידום הסרטים בפלטפורמה T-Port ,מקנה ליוצרים המציגים בו
הזדמנויות בלעדיות כחלק משיתופי פעולה עם גופים מרכזיים בתעשייה כדוגמת Les Arcs,
) Torino Makret, Vimeoראו בין היתר פרס .(T-Port/Les Arcs
עמוד סרט  +פרופיל אישי :היוצרות והיוצרים הנבחרים זוכים לעמוד סרט אישי ,הניתן לעריכה
ולשליחה ,שבו מוצגים פרטי הסרט ופרטי היוצר.

למי מיועדת ההגשה?
ההגשה פתוחה בפני יוצרים ויוצרות של סרטים עצמאיים קצרים )שלא נעשו במסגרת אקדמית( מכל ז׳אנר,

שאינם עולים על  40דקות ושתאריך הפקתם :ינואר  2018ואילך.

עדיפות תינתן לבכורות ולסרטים עד  20דקות ,שיימצאו כבעלי פוטנציאל הפצה גבוה.

חשוב! הצגת הסרטים בפלטפורמה אינה משפיעה על סטטוס הבכורה שלהם.
עלות ההגשה 50 :ש״ח

זכאים להנחה בסך  ,50%סרטים שנתמכו ע״י קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ,או מוגשים לפסטיבל
הבינלאומי לסרטי סטודנטים במסגרת תחרות הסרט העצמאי הקצר .הסרטים הנבחרים יוצגו בפלטפורמה
למשך שנה.
תאריך אחרון להגשת סרטים 31 :בינואר 2019

לפרטים נוספים ולהגשה
לבירורים ושאלותinfo@tportmarket.com :
בהצלחה!

צוות T-Port

ניב פוקס ועטרה פריש
מנהלי הפלטפורמה

דן תמירי
מנהל תפעול

עמוס גבע
מנהל בינלאומי

***

 T-Portהושק ביוני  2017בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ה ,19-במטרה לקדם סרטי סטודנטים
ולגשר על הפער שבין בתי ספר לקולנוע לבין התעשייה המקצועית .לאור הצלחת הפרויקט ובמענה
לבקשות היוצרים ,הפלטפורמה מתרחבת גם ליצירה עצמאית .כיום מכיל  T-Portלמעלה מ 500-סרטים
קצרים .מאז השקתה 25,000 ,בעלי עניין ביקרו בפלטפורמה ולמעלה מ 300-פניות של אנשי מקצוע
התקיימו במסגרתה.
 T-Portהיא פלטפורמה ללא מטרות רווח ,העלויות נועדו לממן את המשך פעילותה.

