
 

وذلك ، دعم صانعي األفالم الفلسطينيين وصناعة األفالم الوثائقية في فلسطين بشكل عام رام هللا دوك إلى مشروعيهدف 

الفرصة للسينمائيين الفلسطينيين الشباب لعرض مشاريعهم الوثائقية، والدفاع عنها مباشرة أمام مجموعة  توقيرمن خالل 

وقد شارك في الدورات السابقة .  تضم عدداً من المنتجين والمحررين المفوضين من أهم المحطات التلفزيونية العالمية

، آن (سي.بي.بي)، عقيل أحمد (ميك فيلم)، إيريت نايتهارت (ف فيلمإنتويت)آينا فيشمان : منتجون عالميون كان من بينهم

كما يقدم رام هللا دوك جوائز مالية ومنحاً تطويريه  . وآخرون( تيه. آر )، وفيليب مولر (التلفزيون الفرنسي)جوليان 

الشباب وشركات إنتاج عالمية، وقد نجح رام هللا دوك في التشبيك بين عدد من السينمائيين الفلسطينيين .  للمشاريع الفائزة

الحائز على جوائز عالمية، " 81المطلوبون الـ "وكان من بين هؤالء السينمائيين الفلسطينيين عامر شوملي إلنتاج فيلمه 

.إضافةً إلى مساعدة هؤالء السينمائيين على تأمين صفقات بيع مسبق ومنح ما بعد اإلنتاج  

العمل التحضيرية لجلسة  وورش تدريباتاللفلسطينيين الشباب إلى المشاركة في السينمائيين ا 5182يدعو رام هللا دوك 

بإشراف عدد من المدربين المحليين وذلك  ،(تطوير التريلر، تقنيات البيتشينغ، وجلسة المحاكاة)النهائية  pitchingالـ 

 .5182تشرين األول من العام  81 سيتم عقد الجلسة النهائية في . والعالميين

كما  ،يورو ألفضل مشروعين إلنتاج األفالم 0222جائزتين بقيمة  يقدم رام هللا دوكس ،النهائية pitchingجلسة الـ بعد 

منحة دعم إنتاجات "وذلك من خالل  ،غزة قطاع دوالر ألفضل المشاريع المتقدمة من 020222منحة بقيمة  تقديم سيتم

مركز الدنماركي للثقافة بالشراكة بين مؤسسة عبد المحسن القطّان وال ،"وممارسات فنية معاصرة في قطاع غّزة

 .والتنمية

5102 دوك هللارام   

   الشركاء

كما يعلن رام هللا دوك أن باب التقديم مفتوح أمام المخرجين المحترفين والجدد ممن لديهم فكرة واضحة لمشروع 

على الراغبين في التقدم   .في أي مرحلة من مراحل اإلنجازع ويمكن تقديم المشاري  .وتريلر أّوليفيلم وثائقي 

 l.comramallahdoc@gmai :، إضافةً إلى سيرتهم الذاتية علىالطلب معبئا   إرسال

 .كحد أقصى 5102 تموز 02حتى 

 1200-811-141: لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع األستاذ جورج خليفي على جوال رقم
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 مؤسسة عبد المحسن القطان

 معهد غوته األلماني في رام هللا
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