
–سّجل اآلن : من الّصفر  اصنع فیلمَك الخاص!   
ورشة عمل سینمائّیة  

 

وصف موجز:  

سنة 26و حتى  18الّشباب من عمر  َمن: الالجئون  
ماذا: كیَف تصنع فیلماً ابتداًء من الفكرة و حّتى الّنسخة الّنھائیة، بما یتضّمنھ من تصویر، صوت، إضاءة و مونتاج  

أیام من العمل الجماعي ضمن مجموعاٍت صغیرة، و من ثّم العرض الّنھائي 5x2كیف:   
-13متى:  -3و  17/3/2017 ، من الّساعة العاشرة صباحاً و حّتى الخامسة مساءً 7/4/2017  
)Berlin	14109	Hohenzollernstr.14,	Berlin,	WannseeFORUMانزیھ فوروم برلین (ڤأین:   

الُمشاركة مّجانّیة!  
شباط/فبرایر 27حّتى تاریخ كاتیا براتشكھ) (  s@snafu.de-n-cلّرجاء الكتابة إلى للّتسجیل ا  

 

معلومات تفصیلّیة:  

قّصتك، فیلمك!  
خالَل ورشة العمل، ستقومون بتطویر أفكار أفالمكم الخاّصة، و ستتعلّمون كیفّیة الّتعامل مع الكامیرا، اإلضاءة و 

الّصوت، باإلضافِة إلى المونتاج. و ذلَك لتتمّكنون من صناعِة أفالمكم الخاّصة. ستختارون المواضیع و القصص الّتي 
ُتعنوَن بھا، قد تكون على سبیل المثال حوَل الوصوِل إلى أرٍض جدیدة، أسباب اللّجوء، المواقف الجدیدة الّناتجة عن ذلك، 

لّیة. متشّوقون للغایة لالّطالع على أفكاركم و سنكون معكم للمساعدة في تحویلھا إلى الّصداقات، العائلة و الخطط المستقب
أفالم!  

تنفیذ ورشة العمل على مرحلَتین، كّل منھا تتألّف من خمسِة أّیام.سوف یتّم   
ونتاج، و ذلك من آذار/مارس: سوف تتعلّموَن األساسّیات: الّصوت و الّصورة، الّتمثیل، اإلخراج و الم 17و حّتى  13من 

لتطویر أفكاركم، نصوصكم و حّتى الرسومات الوصفّیة للمشاھد (الستوري بورد).  
من نیسان/أبریل: الّتصویر، و مونتاج الّصوت و الّصورة. سوَف تقوموَن بتشكیل ِفَرق العمل لصیاغِة  7و حّتى  3من 

و تقوموَن بمھام مختلفة و تدعموَن بعضكم البعض. و األفكار و تحویلھا إلى مشاھد، سوف تعملوَن أماَم و خلَف الكامیرا، 
تذّكروا دائماً بأّن العمل الجماعي ھو أساس صناعِة األفالم! و بعد كّل ذلك ستنّفذوَن المونتاج الّنھائي على برامج 

الكومبیوتر.  و سینتھي ھذا األسبوع بعرٍض تقدیمّي ألفالمكم.  
! لیس من الّضرورّي أن تكوَن لدیكم أّیة خبرة سابقة سنة 26و حتى  18ن عمر یسّرنا الترحیب بجمیع الالجئیَن الّشباب م

للمشاركة بالورشة. یجب فقط أن تتوّفر لدیكم الّرغبة بصناعِة األفالم، و االنفتاح على تجریب كّل ما ھو جدید، و الحماس 
ى التعلّم من / و مع بعضنا البعض.إل  

لك بنفقاِت المواصالت و الوجبات. و في نھایة ورشة العمل سیحصل جمیع المشاركة مجانّیة للجمیع، و سنتكّفل كذ
المشاركون على شھادات. لغة العمل ستكون بشكل أساسّي األلمانّیة، و اإلنكلیزّیة مع إمكانّیة الّترجمة إلى لغاٍت أُخرى. 

  ا كنتم ملتحقین بأّي منھا.نستطیع كذلك مساعدتكم في الحصول على أذٍن للغیاِب عن دورات اللّغة و االندماج إذ
 ڤكاتیا براتشكھ و غوستا صانَعي األفالم، المؤلَّفین و المحاِضَرین: سوف یتّم اإلشراف على ورشة العمل من ِقبل

.ھاموس  
شباط/فبرایر من خالل وسائل التواصل التالیة: 27إذا كنت ترغب في المشاركة، الّرجاء الّتواصل معنا حّتى تاریخ   

براتشكھكاتیا   
015224141690موبایل:   

s@snafu.de-n-cبرید ألكتروني:   
 


