EAVE ON DEMAND PRODUCERS WORKSHOP ARMENIA 2018
Պ ՐՈԴՅՈՒՍԵՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ
Initiated & implemented by the

INDEPENDENT FILMMAKERS’ CLUB OF ARMENIA
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ
Supported by SMEDA
«Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագրի աջակցությամբ

Call for Application | ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
EAVE, European Audiovisual Entrepreneurs, is one of the leading training and development providers for
producers in Europe, renowned for its EAVE Producers Workshop (For more information consult eave.org).
EAVE ON DEMAND ARMENIA 2018 is aimed at producers, both fiction and documentary, who are
interested in developing their feature film project during a 3-day intensive training program outside of
Yerevan from April 12 to 16. The consultancy will be given by internationally renowned EAVE experts.
How to apply?
To apply to EAVE ON DEMAND ARMENIA please fill the application form and send it to
ifca.club@gmail.com along with all required documents in English (See below).
DEADLINE FOR APPLICATION is January 22, 2018, 18:00 Yerevan time.
Shortlisted producers will be notified by January 26, 2018, after which a full script in English must be
submitted by February 3, 2018, 18:00 Yerevan time.
EAVE-ն ՝ Եվրոպական Աուդիովիզուալ Նախաձեռնությունները Եվրոպայի պրոդյուսերների համար
զարգացման դասընթացներ անցկացնող առաջատար կազմակերպություններից է, հայտնի իր
պրոդյուսերների աշխատարանով (Մանրամասների համար՝ eave.org).
EAVE ON DEMAND ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018-ը նախատեսված է համատեղ արտադրությամբ հետաքրքրված
պրոդյուսերների համար, ովքեր ցանկություն ունեն զարգացնելու իրնեց լիամետրաժ նախագիծը եռօրյա
ինտենսիվ աշխատարանում: Աշխատարանն անցկացվելու է Եվրոպական նախաձեռնությունների
միջազգայնորեն ճանաչված մասնագետների կողմից, ապրիլի 12-16 ընթացքում՝ Երևանից դուրս:
Ինչպես դիմել
EAVE ON DEMAND Հայաստան 2018 ծրագրին դիմելու համար խնդրում ենք լրացրեք դիմում-հայտը
(ստորև) և նշված փաստաթղթերի հետ միասին՝ ուղարկեք ifca.club@gmail.com հասցեին:
Վերջնաժամկետը՝ 22-ը հունվարի, 2018, ժ. 18.00` Երևանի ժամանակով:
Նախնական փուլն անցնելու դեպքում Դուք կտեղեկացվեք մինչև հունվարի 26-ը: Խնդրում ենք նկատի
ունեցեք, որ տեղեկացվելուց հետո Դուք պետք է ներկայացնեք ամբողջական սցենարը՝ անգլերեն լեզվով
մինչև փետրվարի 3-ը, 2018, ժ. 18.00` Երևանի ժամանակով:

This initiative is supported by the "Support to SME Development in Armenia" (SMEDA) project, which is co-funded by the European
Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by GIZ’s Private Sector
Development in South Caucasus Programme. SMEDA is part of the EU4Business and EU4Innovation initiatives of the European Union.
Այս նախաձեռնությանը օժանդակություն է ցուցաբերում «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագիրը համաֆինանս
ավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի դաշնայինհանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման ն
ախարարության կողմից: Այն իրականացվում է ԳՄՀԸ «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում»
ծրագրի շրջանակում: «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագիրը հանդիսանում է Եվրոպական միության «ԵՄն՝ բիզնեսի համար» և «ԵՄ-ն՝ նորարարության համար» նախաձեռնությունների մաս:

EAVE ON DEMAND PRODUCERS WORKSHOP 2018
Պրոդյուսերական աշխատարան

APPLICATION FORM | Դ ԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏ
Deadline | Վերջնաժամկետը՝ 22.01.2018, 18:00
Please complete this form and send it together with other requested documents to ifca.club@gmail.com
Խնդրում ենք լրացրեք և նշված փաստաթղթերի հետ միասին՝ ուղարկեք ifca.club@gmail.com հասցեին
*Required /պարտադիր է լրացնել
Date/ամսաթիվ*
Mr/ար

Ms /իգ

First Name* / Անուն*

Last Name* / Ազգանուն*

(use box below to fill in/ լրացրեք ստորև)
(x)

Nationality* / Քաղաքացիություն*

Age / Տարիք

Company* / Ընկերություն*

Profession* / Մասնագիտություն*

Address* /Հասցե*

ZIP Code / կոդ*

City* Քաղաք*

Country* / Երկիր*
Phone / Հեռախոս

Mobile* / Բջջային հեռախոս*

Email* /էլ հասցե*

Website / Կայք

Skype ID

Skype: camera
Yes
No

Title of the project* / Նախագծի վերնագիրը*

Stage of the project* / Փուլ*

Genre* / ժանր*

Director (if already attached) / Ռեժիսոր

st

To validate your application, you are requested to send the following by 22.01.1 , 2018, 18:00.
st
Որպեսզի Ձեր դիմումը լինի վավեր, Դուք պետք է ուղարկեք ստորև նշված փաթեթը՝ մինչև 22.01.1 , 2018, 18:00.

PLEASE NOTE!
Your application will only be considered if all requirements are met within the deadline
Խնդրում ենք նկատի ունեցեք, որ Ձեր դիմումը կդիտարկվի միայն վերջնաժամկետին՝ բոլոր
պահանջված փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում:
Participation Fee: 50 000 Amd*

Մասնակցության վճարը՝ 50 000 Դրամ*

*The participation fee will be paid before the start of
the workshop by the selected applicant).

Վճարվում է աշխատարանը սկսվելուց առաջ՝
ընտրվելու դեպքում:

I wish to apply for the EAVE ON DEMAND 2018 ARMENIA / Ես ցանկանում եմ մասնակցել EAVE ON
DEMAND 2018 ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ

Signature / Ստորագրություն …………………………………………

Application package to be submitted along with the form.
Դիմում - հայտի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը
CHECK LIST:
One PDF document that includes this application form as the cover sheet, as well as the following
1 PDF փաստաթուղթ՝ ներառյալ դիմում-հայտը՝ որպես տիտղոսաթերթ;
- 1 page Letter of Motivation / Մոտիվացիայի նամակ
- 1-2 page CV / 1-2 էջանոց CV
- Brief description of the production company / Կինորատադրող ընկերության hակիրճ
նկարագիր
- A list of the company's productions: in development, pre-production, production and of those
released / Ընկերության ֆիլմոգրաֆիա
- 1 page synopsis / 1 էջանոց սինոպսիս նախագծի հակիրճ նկարագրություն
- Completed treatment (8-12 pages)/ Սցենարի ուրվագիծ (8-12 15)/
- Summery budget in € / Ամփոփ բյուջե €-ով
- Financing plan in € / Ֆինանսական պլան €-ով
- 5-page fragment from the script / հատված՝ սցենարից (5 էջ)
+ 1 photograph/portrait (.jpg or .pdf) / 1 լուսանկար
Name the PDF file as follows: FAMILY NAME OF APPLICANT_ TITLE OF PROJECT
Խնդրում ենք անվանել PDF փաստաթուղթը հետևյալ կերպ. Ազգանուն_Նախագծի վերնագիր
Send by email to ifca.club@gmail.com in the formats mentioned by January 22, 2018, 18.00.
Ուղարկեք Էլ փոստով՝ ifca.club@gmail.com հասցեին՝ նշված ձևաչափերով մինչև 22-ը հունվարի, 2018,
18.00:
All written documents must be in English. Բոլոր ուղարկվող փաստաթղթեը պետք է լինեն անգլերեն:
Priority will be given to the applicants who have not participated in EAVE workshops. Առավելությունը
տրվելու է EAVE-ի ծրագրերին նախկինում չմասնակցած դիմողներին:
The working language of the workshop is English. Դասընթացի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է:
* If you are included in the shortlist, you will be notified by January 26.
Please note that if shortlisted your full script in English must be submitted by February 3, 18.00.
Նախնական փուլն անցնելու դեպքում Դուք կտեղեկացվեք մինչև հունվարի 26-ը:
Խնդրում ենք նկատի ունեցեք, որ տեղեկացվելուց հետո Դուք պետք է ներկայացնեք ամբողջական
սցենարը՝ անգլերեն լեզվով մինչև փետրվարի 3-ը:

For more information please contact IFCA.CLUB@GMAIL.COM. For more information about EAVE please consult eave@eave.org.
For more about IFCA activities please visit facebook.com/armeniancinema

