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توضیحات بیشتر
داستان شما ،فیلم شما
در کارگاه های آموزشی(وركشاپ) ،شما ایده های فیلم خود را توسعه و گسترش می دهید ،استفاده از كمره
(دوربین)  ،صدا ،نور وهمچنین قادر به ویرایش فیلم های خود می شوید .شما خودتان انتخاب می کنید داستان و
مسائلی را که برای فیلمتان مهم هستند .برای مثال  :فیلم هایتان می تواند راجع به دالیل فرار شما ،رسیدن شما به
یك كشور جدید  ،برخوردهای جدید ،مردم جدید ،دوستی ،خانواده و یا برنامه های آینده باشد .ما به دنبال کمک به
شما برای پیش بردن ایده هایتان و ساختن فیلم از آنها هستیم.
کارگاه های آموزش فیلم دو بار انجام خواهد شد و هر بار  ۵روز خواهد بود
از ۱۳تا  ۲۰۱۷ / ۰۳ /۱۷شما اصول و اساس را خواهید آموخت:تصویر،صدا،هنر نمایي/گردانندگي و ویرایش
فیلم و از ۰۳تا  ۲۰۱۷ / ۰۴ /۰۷تصویر برداري ،ویرایش تصویر و صدا.
شما یک تیم تشکیل می دهید و با کمک ِ هم ایده ها را تبدیل به صحنه ی فیلم می کنید .هم جلوی دوربین (کمره)
وهم پشت صحنه .به یاد داشته باشید که فیلم ساختن یک کار گروهی و تیمی هست .شما فیلم خود را در كامپیوتر
ویرایش خواهید كرد و در آخر هفته فیلم شما نمایش داده خواهد شد.
مهاجرین جوان  ۱۸تا  ۲۶سال میتوانند در کارگاه های آموزشی (وركشاپ) شرکت کنند!
برای شرکت در این وركشاپ ها نیاز نیست شما دانش خاصی داشته باشید .اگر شما فكر میكنید عالقه مند به یاد
گیری و ورود به دنیای جدیدی هستید و دوست میدارید از دیگران و با دیگران کار و آموزش ببینید ٫پس آغاز
كنید.اشتراک دراین وركشاپ رايگان بوده و صرف غذا و تكت راه (بلیط) نیز بدوش ما میباشد.
در پایان به هر یک از اشتراک كننده گان مدرک این وركشاپ داده خواهد شد.
زبانها :آلمانی ،انگلیسی و برای زبانهای دیگر مترجم وجود خواهد داشت .اشخاصی كه كالس زبان دارند با
مسئولین مدرسه شان جهت دریافت تعطیلی تماس خواهیم گرفت.
کارگاه های آموزشی با خانم كاتیا پروچكه و آقای گوستف هماس به پیش خواهد انجامید كه هر دو فیلمساز ،نویسنده
و معلم هستن .
اگر میخواهید در این کارگاه های آموزش فیلم اشتراك نمایید ،لطفا تا پیش از  ۲۰۱۷\۰۲\۲۷با ما تماس بگیرید.

