FILMFORUM

Przemysły kreatywne stanowią siłę napędową współczesnej rzeczywistości. Talent, kreatywność, odwaga,
fantazja i wytrwałość to najważniejsze czynniki zmieniające świat oparty na wiedzy, nowych technologiach
i innowacjach. Podstawowym celem Stowarzyszenia FILMFORUM jest tworzenie wartościowych
przedsięwzięć, wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej
oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie.
Czym się zajmujemy?
 organizujemy wydarzenia artystyczne i rozrywkowe (festiwale, przeglądy, pokazy mody, koncerty)
 przygotowujemy konferencje i panele dyskusyjne
 opracowujemy programy edukacyjne, specjalistyczne warsztaty i szkolenia
 szkolimy menedżerów i pracowników sektora kreatywnego
 przygotowujemy wydawnictwa, ekspertyzy, opinie
 współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i szkołami
 wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, w szczególności w regionach zagrożonych
wykluczeniem społecznym i kulturowym
 realizujemy projekty naukowo-badawcze
 działamy na rzecz powszechnego dostępu do kultury i edukacji
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OFERTA
FILMFORUM
FILMFORUM proponuje współpracę w dziedzinie szeroko pojętej kultury, rozrywki i edukacji.
Możemy być partnerem, współorganizatorem lub producentem wykonawczym licznych wydarzeń,
wśród których są m.in.:










festiwale i przeglądy filmowe
imprezy kulturalne i edukacyjne
warsztaty z dziedziny edukacji kulturalnej i artystycznej
prezentacje, koncerty, pokazy mody
szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich
szkolenia z zakresu public relations, savoir-vivre'u, protokołu dyplomatycznego
warsztaty dla menedżerów kultury
badania sektorów kreatywnych
przygotowywanie analiz sektorowych, badania, scenariusze wydarzeń

Założyciele i współpracownicy FILMFORUM to ludzie o kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy
w sektorach kreatywnych. Dysponujemy bogatą bazą danych i pracujemy z wieloma wybitnymi
i rozpoznawalnymi postaciami z polskiego życia publicznego i kulturalnego.

Mamy to, o co najtrudniej - kontakty, know-how, doświadczenie.
Oferujemy je do Państwa dyspozycji.
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Wydarzenia filmowe
KULTURA
FILMFORUM zajmuje się kompleksową organizacją imprez kulturalnych, festiwali i przeglądów.
Odpowiada za cały proces produkcji przedsięwzięć kulturalnych - od zdobycia finansowania, poprzez
przygotowanie szczegółowych programów, aż po obsługę techniczną poszczególnych wydarzeń.
W naszym gronie są osoby, które pracowały przy najbardziej znanych imprezach kulturalnych w kraju
i za granicą, sztukę zarządzania projektem kulturalnym mamy więc opanowaną do perfekcji.
Specjalizujemy się w organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą
infrastrukturą kulturalną, gdzie prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze wykorzystanie
tkanki miejskiej.
Imprezy organizowane przez FILMFORUM charakteryzują się bogatym programem, w którym każdy
może znaleźć coś dla siebie: zarówno pod względem tematyki filmów, oferty wydarzeń towarzyszących,
jak i szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce i stopniu zaawansowania.
Ogólnopolskie Spotkania Filmowe

KAMERALNE LATO
Polska, Radom

Wakacyjne wydarzenie kulturalne, na które składają się
konkursy i pokazy filmowe, imprezy rozrywkowe oraz szereg
warsztatów dla młodzieży. Ewenementem w skali kraju jest
coroczna współpraca z mazowiecką Komendą Wojewódzką
Policji, która zapewnia przedsięwzięciu unikalne wsparcie
organizacyjne i logistyczne. Wielką atrakcją jest również
realizacja scen plenerowych z udziałem jednostek
specjalnych Policji i profesjonalnych kaskaderów.
www.kameralnelato.pl

WAMA Film Festival
Polska, Olsztyn

Impreza filmowa ulokowana w stolicy województwa
warmińsko-mazurskiego, prezentuje filmy powstające
w systemie międzynarodowych koprodukcji. W skład
programu festiwalowego wchodzą 2 konkursy filmowe,
międzynarodowe warsztaty oraz pokazy pozakonkursowe
i spotkania z filmowcami. W wymiarze branżowym impreza
oscyluje wokół tematów związanych z międzynarodową
współpracą koprodukcyjną oraz sprzedażą i dystrybucją
filmową.
www.wamafestival.pl
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Wydarzenia filmowe
CINEMAFORUM
Międzynarodowe Forum
Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
Polska, Warszawa

Przegląd konkursowy prezentujący światowe dokonania
krótkiego kina. Imprezie towarzyszą pokazy premierowe,
prezentacje dotyczące nowych technologii, specjalistyczne
szkolenia i warsztaty oraz spotkania z uznanymi artystami.
Celem przedsięwzięcia jest ukazanie wielowymiarowości
zjawiska, jakim jest kino krótkometrażowe i tego jak
kształtuje się ono w poszczególnych częściach świata.
www.cinemaforum.pl

Nagrody Polskiego Kina Niezależnego
im. Jana Machulskiego
Polska, Warszawa

Projekt polegający na prezentacji, uhonorowaniu i promocji
najzdolniejszych, młodych filmowców, działających poza
głównym nurtem kinematografii. Nagrody przyznaje
OFFowa Akademia Filmowa - gremium fachowców
(filmowców, dziennikarzy i producentów), którzy wyłaniają
zwycięzców na podstawie nominacji przyznawanych przez
składy jurorskie czołowych polskich festiwali kina
niezależnego.
www.janmachulski.pl
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Programy naukowe
NAUKA
Celem FILMFORUM w kontekście działalności naukowej jest wspieranie uznanych naukowców i zespołów
badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego,
kulturalnego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu.
FILMFORUM animuje działalność naukowo-badawczą, promuje innowacyjność, wspiera transfer osiągnięć
naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaga inicjatywy inwestycyjne, służące nauce, kulturze
i edukacji. Naszym celem jest w szczególności rozwój tych dziedzin nauki, które dotyczą przemysłów
kreatywnych i ekonomiki kultury. Poszukujemy środków na badania i publikacje naukowe, przygotowujemy
wydawnictwa oraz współpracujemy ze szkołami wyższymi i naukowcami. Wspieramy działalność na rzecz
rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet. Budujemy także sieć
międzynarodowych kontaktów, służących opracowaniu innowacyjnych programów z zakresu edukacji
kulturalnej.

INTERFILMLAB
Polska, Radom, Olsztyn, Warszawa

Celem projektu INTERFILMLAB jest edukacja młodych
twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie
międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji kinowej, obiegu
festiwalowego, reguł współpracy z agentami sprzedaży,
zasad korzystania z europejskich platform dystrybucyjnych
oraz skutecznego samokształcenia i budowania autorskiej
rozpoznawalności na międzynarodowym rynku filmowym.
W ramach INTEFILMLAB odbywają się warsztaty, szkolenia
i spotkania z ekspertami oraz wydawane są poradniki dla
producentów i dystrybutorów.
www.interfilmlab.pl

New Film Tools in Youth Work
Polska, Węgry, Włochy

Celem projektu jest wykorzystanie i promowanie filmu jako
innowacyjnego narzędzia pracy z młodzieżą w edukacji
pozaformalnej, a także szkolenie i wspieranie edukatorów
filmowych w ich działaniach na rzecz pobudzania
aktywności, kreatywności, swobodnego myślenia i rozwoju
talentów u młodzieży. Efektem działań projektowych będzie
program szkoleń dla edukatorów i animatorów oraz
przewodnik książkowy, który stanowić będzie źródło wiedzy
dla osób zainteresowanych tematyką edukacji filmowej
i edukacji pozaformalnej.
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Programy edukacyjne
EDUKACJA
Celem FILMFORUM w prowadzonej działalności edukacyjnej jest wspieranie nowoczesnych form
nauczania, inicjowanie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie jednostek
szczególnie uzdolnionych.
Profesjonalne szkolenia, konsultacje i warsztaty, prowadzone przez uznanych specjalistów z poszczególnych
profesji, spełniają cele społeczne, edukacyjne, a nawet terapeutyczne. Dotyczy to w szczególności działań
realizowanych na terenach zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym, gdzie działalność
Stowarzyszenia służy przeciwdziałaniu i zapobieganiu marginalizacji społecznej, wspieraniu osób
z mniejszymi szansami oraz ułatwianiu im dostępu do nauki, kultury i edukacji.

MASTERCLASS
Szkoła Filmowania
Polska, Warszawa

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do
młodzieży. Celem warsztatów jest nauczenie uczestników
świadomego odbioru dzieła filmowego. Najważniejszym
elementem projektu jest cykl szkoleń teoretycznych
i praktycznych z poszczególnych dziedzin filmowych
(scenariusz, reżyseria, organizacja produkcji, realizacja
obrazu filmowego, montaż), podczas których młodzież
- bazując na profesjonalnym zapleczu technicznym
i sprzętowym - tworzy pod nadzorem profesjonalistów swoje
pierwsze filmy krótkometrażowe.

Akademia Filmowa
im. Piotra Łazarkiewicza
Polska, Jarocin

Projekt ma na celu przekazanie młodym ludziom wiedzy
na temat podstawowych zagadnień z zakresu sztuki filmowej
(przede wszystkim podstaw warsztatu filmowego).
Najważniejszym elementem Akademii Filmowej są
praktyczne szkolenia przygotowujące uczestników do pracy
na planie filmowym. Stopień zaawansowania programu
dostosowany jest do aktualnych potrzeb uczestników.
Warsztaty prowadzą uznani specjaliści z poszczególnych
profesji filmowych.
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Programy edukacyjne
Filmowa Gra Planszowa
Polska

Projekt adresowany do młodzieży szkolnej, w szczególności
do uczestników dyskusyjnych klubów i kół filmowych, którzy
pragną w atrakcyjny sposób pogłębiać swoją wiedzę. Gra
sprzyja animowaniu aktywności kulturalnej wśród młodych
ludzi, może być impulsem do zorganizowania szkolnej lekcji
poświęconej tematyce filmowej, wspólnego wyjścia do kina,
czy stworzenia w szkole koła filmowego. Zakres tematyczny
Filmowej Gry Planszowej pozwala na poszerzenie wiedzy
w wielu dziedzinach związanych z historią kina oraz
z praktycznymi aspektami sztuki filmowej.

Młodzieżowe Warsztaty Reportażu
Polska, Iława, Warszawa

Warsztaty są pierwszym krokiem w kierunku wymarzonego
zawodu dla przyszłych dziennikarzy, reporterów, autorów
zdjęć i montażystów filmowych. U osób, które nie wiążą
swojej przyszłości z branżą filmową, prowadzone w ramach
warsztatów zajęcia kształtują umiejętność świadomej
obserwacji i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Udział
w projekcie daje młodym ludziom szansę na stworzenie
autorskich wypowiedzi filmowych, dotyczących najbliższego
otoczenia i nurtującej ich problematyki. Wykładowcami
warsztatów są uznani profesjonaliści, zajmujący się sztuką
dokumentu i reportażu filmowego.

Młodzieżowa Akademia Teatralna
im. Jana Machulskiego
Polska, Warszawa

Program edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
mający na celu zapoznanie młodych ludzi z tradycją
polskiego teatru i podstawami warsztatu teatralnego,
oswojenie uczestników ze sceną i wystąpieniami publicznymi
oraz przygotowanie ich do pracy w niezwykle intensywnie
rozwijającym się sektorze kreatywnym. Istotnym założeniem
merytorycznym projektu jest przekazanie młodzieży
podstawowych umiejętności w zakresie prezentacji
scenicznych, wystąpień publicznych i szeroko rozumianej
autoprezentacji.
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Szkolenia międzynarodowe
WYMIANA MŁODZIEŻY
FILMFORUM podczas wieloletniej działalności wypracowało rozległą sieć kontaktów międzynarodowych.
Współpracują z nami przedstawiciele organizacji pozarządowych, dystrybutorzy filmowi, producenci
festiwali i animatorzy kultury z krajów takich, jak: Japonia, Niemcy, Czechy, Litwa, Ukraina, Norwegia,
Irlandia, Francja, Węgry i Włochy.
Stowarzyszenie inicjuje międzynarodowe projekty kulturalne i edukacyjne, wspiera rozwój umiejętności
organizacyjnych młodych osób, buduje kontakty z partnerami zagranicznymi oraz kształci edukatorów
i upowszechnia dobre praktyki na skalę międzynarodową.

Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii
Polska, Jarocin
Norwegia, Oslo

Program edukacji filmowej i fotograficznej skierowany
do Polaków i Norwegów. Zaplanowane w ramach Akademii
warsztaty, wystawy i pokazy filmowe pozwalają uczestnikom
z obu krajów na realizację wspólnych działań artystycznych.
Udział w projekcie umożliwia poznanie różnic kulturowych
i społecznych pomiędzy Polską a Norwegią oraz nawiązanie
międzynarodowych kontaktów z osobami o podobnych
zainteresowaniach.
www.norwayacademy.eu

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego
Polska, Olsztyn

W ramach projektu organizowana jest seria praktycznych
szkoleń skoncentrowanych wokół poszczególnych dziedzin
filmowych. Istotnym elementem projektu są także spotkania
i wykłady mające na celu zapoznanie uczestników z historią,
tradycją oraz kulturą Polski i Ukrainy. Polska i ukraińska
młodzież realizuje w ramach warsztatów krótkie reportaże
filmowe będące pretekstem do przyjrzenia się różnorodności
kulturowej obydwu krajów.
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Szkolenia międzynarodowe
Polsko-Niemieckie Warsztaty

Fokus na Pałac
Polska, Warszawa

Projekt adresowany do studentów z Polski i Niemiec,
którego celem jest nie tylko zgłębienie fenomenu, czy próba
sportretowania Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
oraz jego symboliki, ale także stworzenie wspólnej
płaszczyzny wymiany doświadczeń i wrażliwości między
młodymi ludźmi uczestniczącymi w projekcie. Dwie
dotychczasowe edycje projektu wykorzystywały różne
rodzaje wypowiedzi: fotografię i recenzję filmową.

International Film Academy

KINOGRAPHE
Francja, Grenoble

Cykl wykładów i zajęć praktycznych, których celem jest
przygotowanie uczestników do pracy na profesjonalnych
planach filmowych. W programie Akademii wykorzystywane
są nowoczesne techniki edukacyjne: Visual storytelling
- jak opowiedzieć historię za pomocą obrazu; Theatre
- warsztaty prowadzone metodą KINODRAMY; Literature
- praca nad filmową adaptacją współczesnych powieści lub
sztuk teatralnych oraz Music - realizacja form filmowych,
w których muzyka stanowi główne źródło inspiracji.
www.kinographe.pro

Academy of Social Advertising

SPOTSHOT
Polska, Radom

W ramach warsztatów młodzieżowi uczestnicy przygotowują
spoty filmowe o tematyce społecznej. Krótkie formy filmowe
realizowane są na potrzeby ogólnopolskich kampanii
społecznych koordynowanych przez Policję. Konsultantami
i ekspertami projektu są specjaliści z Wydziału Prewencji
oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu.
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Stowarzyszenie FILMFORUM
www.filmforum.pl

ul. gen. Władysława Andersa 35
00-159 Warszawa

+48 22 392 03 22
+48 22 392 03 21
biuro@filmforum.pl
NIP: 778-141-37-39
REGON: 634536362
KRS: 0000178435
Konto bankowe:
PKO BP 53 1020 1097 0000 7502 0112 0500
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