ZAPROSZENIE DO SKLADANIA WNIOSKOW - ARTYŚCI
PRODUKCJA WIDEO MAPOWANIE KULTURATRIUM
MIĘDZY ARTYSTAMI Z REGIONÓW PARTNERSKICH
HAUTS-DE-FRANCE, NADRENIA - WESTFALIA, ŚLASK
Cel : Stworzenie mapy wideo na temat odbudowy/rekonwersji, w ramach projektu Kulturatrium, projekt w współpracy
między regionami Hauts-de-France (Francja), Nadrenia-Westfalia (Niemcy) i Śląsk (Polska).
Zostaną wybrani 2 artyści z każdego regionu, w celu utworzenia zespołu 6 artystów do wykonania mapowania wideo na
wybranym wcześniej przez organizatorów temat. Stworzenie zostanie nadawane na 3 terytoriach partnerskich. Pierwszy
pokaz odbędzie się w ramach Video Mapping Festival w Cité des Électriciens w Bruay-La-Buissière, 17 i 18 maja 2019
roku.
Artyści zostaną zaproszeni na rezydencję pisarską od 27 marca do 6 kwietnia 2019 roku w Arenberg Creative Mine.
Produkcja odbędzie się wtedy na odległość, a następnie artyści zostaną ponownie powitani w dniach 15-19 maja 2019
roku w Bruay-La-Buissière dla dyfuzji projektu.
Planning :
Termin składania wniosków : 31 stycznia 2019 r.
Wybór kandydatów : luty 2019
Pobyt w rezydencji pisarskiej (obowiązkowa obecność) : od 27 marca do 6 kwietnia 2019 r.
Produkcja na odległość : od 6 kwietnia do 16 maja 2019 r.
Pierwsza dyfuzja (obowiązkowa obecność) : 17 maja i 18 maja 2019 r.
Poszukiwane profile :
Artyści muszą pochodzić ze Śląska, Nadrenii-Westfalii lub regionu Hauts-de-France, a także artyści wschodzący (którzy
ukończyli szkoły od mniej niż 7 lat).
Artyści muszą być dwujęzyczne w języku angielskim, który będzie językiem roboczym.
Opanowanie mapowania wideo nie jest konieczne, wsparcie zostanie udzielone w trakcie pisania, a następnie podczas
produkcji.
Wymagane umiejętności :
- Animator 2D
- Animator 3D
- Motion designer
- Projektant dźwięku
- Projektant gier
- Producent gier wideo
- Artystów mapping
Warunki :
. 2 250 € dotacji na tworzenie, obejmujących wszystkie podatki (jeśli zafakturowane) lub wszystkie opłaty (jeśli kontrakt
francuski).
. Przyjęcie w czasie pobytu i dystrybucji (transport, zakwaterowanie, posiłki).
Formularz wniosku :
Należy wesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres antoine@rencontres-audiovisuelles.org :
. CV w języku angielskim
. Book w języku angielskim
. List motywacyjny w języku angielskim

