שלוש שעות אקדמיות.

למעט השיעור ראשון, כל שיעור יהיה מוקדש להרצאה וסדנה/סבב הצגת שיעורי הבית של תלמידים בעקבות ההרצאה של השיעור הקודם, הערות וכ׳ו

שיעור ראשון: הקדמה. קונספט, פורמט, כיצד לפצח על מה השאלה המרכזית ביצירה שלכם, ועל מה השורט/סרט/סדרה בגדול, ומשם ליצור לוגליין ברור ומשכנע.

שיעור שני: דמות ראשית- יצירת דמות ראשית שהקהל רוצה לעבור את החוויה איתה. מה מאפיין דמות ראשית ביצירה, מדוע היא הנכונה ביותר להעביר את המסר ביצירה שלכם.

שיעור שלישי: דמויות משנה- מי הדמויות הנוספות סביב הדמות הראשית שלכם, מה עושה דמויות משניות לכאלה וכיצד הן משתלבות עם הדמות הראשית בצורה שתורמת לה ומפתחת את הסיפור.

שיעור רביעי: מציאת מראה לדמויות- בין אם היצירה שלכם קצרה או ארוכה, לייב אקשן או אנימציה, תאלצו להעביר בפיץ׳ את החזון שיש לכם לאותן דמויות- איך מוצאים קו שמשרת את היצירה כראוי, סגנון שמשדר את החזון, מבהיר מי קהל היעד, ועוזר להבין מה אופי הסדרה עוד לפני שאמרתם מילה עליה. 

שיעור חמישי: העולם- העולם של היצירה הוא המסגרת שבה הסיפור שלכם מועבר, כיצד יוצרים עולם משכנע שיעביר את המסרים והסיפור בצורה הנכונה ביותר. גם אם העולם מבוסס על המציאות, איך לגרום לו להרגיש ייחודי ספציפית ליצירה הזאת.

שיעור שישי: סטייל וטון: לא כל הקומדיות נראות ונשמעות אותו דבר, נכון לגבי דרמה, אקשן, וכל ז׳אנר. מה הסגנון של הסדרה שלכם? איך להגדיר את אופי הסדרה הספציפית מבחינה ויזואלית וטונאלית? נגלה כיצד אותו נושא וחומר מקור יכול להראות שונה לחלוטין בידיים של יוצרים שונים, ואיך לפתח את שלכם.


שיעור שביעי: תמות ומסר- בשיעור הראשון שאלנו על מה הסדרה בגדול, בשיעור זה נשאל על מה הסדרה שלכם באמת מתחת לפני השטח- חברות היא הדבר החשוב ביותר בעולם? כוח הוא משחית? תמיד תהיה עצמך?. נחפור בתוך יצירות קיימות ונשאל מה עומד בליבן

שיעור שמיני: arc and overview. בניית שלד כללי אך ברור שמבהיר שאתם יודעים מה קורה ביצירה שלכם. אם סדרה: ארק של עונה, רעיונות לעונות נוספות
אם סרט/סרטון קצר- שלד בו אתם מתארים את מהלך הסרט 

שיעור תשיעי: יצירת deck או טריטמנט משכנע- כל סדרה וסרט מתחילים במצגת קטנה ומעוצבת שמעבירה לחברות ההפקה בקצרה את האלמנטים החשובים ביותר ביצירה שלכם. איך יוצרים אחד מוצלח? מהו סיזל ריל/פרוף אוף קונספט והאם צריך אחד? 

שיעור עשירי: הפיץ׳! סוף סוף הגעתם לחדר המפיקים. איך מעבירים פיץ׳ משכנע ועסיסי? מה ההבדל בין טריטמנט לפיץ׳? מה חשוב ולא חשוב לעשות?

שיעור אחד עשר: אימון פיץ׳- שיעורים פרטניים עם כל אחד מהתלמידים כדי להתאמן ולתת הערות אישיות על הפיצ׳ים לפני ערב הפיץ׳ 

שיעור שניים עשר: ערב פיץ׳- כל תלמיד יעשה פיץ׳ של 15 10 דקות ליצירה שלו

