ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO
XVI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA презентує потужну
індустрійну платформу DOCU/PRO, створену для розвитку української кіноіндустрії, налагодження зв’язків
з іноземними експерт(к)ами зі світу документалістики та виробництва українських кінопроектів. У межах
платформи на фестиваль завітають міжнародні дистриб’ютори, європейські продюсер(к)и й програмні
координатор(к)и світових фестивалів. Розповідаємо про основні заходи DOCU/PRO.
«CIVIL PITCH: ФІЛЬМИ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ»
23 березня | 16:45
Кінотеатр «Жовтень» | Зала «Кіноман»
Під час Docudays UA-2019 відбудеться презентація фільмів-переможців «CIVIL PITCH: фільми
громадської активності». Це унікальний для України формат, коли громадські активіст(к)и та
документаліст(к)и об’єдналися для створення стрічок, спрямованих на зміни в суспільстві. Протягом року
вони працювали над короткометражними документальними історіями. Окрім цього, у межах
правозахисної програми фестивалю Rights Now! у просторі IZONE відбудуться додаткові покази цих
фільмів та обговорення за участі героїв, активістів/-ок та режисерів/-ок.
B2B DOC: PRODUCERS MEET PRODUCERS
23 березня
Готель «Русь» | Зала «Венеція»
Індустрійна подія B2B Doc, створена в співпраці з Docudays UA, створює можливості для відібраних
учасників та учасниць з України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Латвії, Польщі та Росії презентувати свої
кінопроекти відомим європейським кінопродюсер(к)ам, представникам та представницям телеканалів і
дистриб’юторів, sales-агентам та фестивальним програмер(к)ам.
UKRAINIAN DOC PREVIEW
24 березня | 10.00 – 14.30
Кінотеатр «Жовтень» | Зала «Аншлаг»
Ukrainian Doc Preview – це презентація семи українських фільмів на стадії чорнового монтажу або
постпродакшну перед групою відбірників фестивалів і представників міжнародних sales-компаній та
фондів. Найкращий проект отримає спеціальний приз від Міжнародного кінофестивалю
документального кіно Beldocs. Це участь у професійній платформі фестивалю Beldocs in Progress
International, де буде можливість представити свій проект уже ширшому колу міжнародної індустрії.
MEET PROFESSIONALS
25 березня | 11.00 – 14.00
Готель «Русь» | зала BCD
Meet Professionals – це можливість записатися на індивідуальні зустрічі з міжнародними експерт(к)ами
кіноіндустрії й скористатися перевагами нетворкінгу або професійними порадами. Акредитовані

учасники та учасниці можуть записатися на 15-хвилинні сесії з представниками фестивалів та
міжнародних сейлз-агентств і фондів, продюсер(к)ами.
GLOBAL SHORT DOCS FORUM
26–29 березня | IZONE
Форум створює можливість для 16 відібраних режисерів та режисерок короткометражних фільмів
познайомитися з представниками таких VOD-платформ, як Vice, The Guardian, AJ+, Current Time, та
українських медіа-платформ Hromadske й Zaborona. Протягом 4-денного воркшопу учасники й учасниці
Форуму матимуть шанс навчатися в експертів та експерток кіноіндустрії будувати свою мережу нових
знайомств і, зрештою, презентувати власні ідеї проектів представникам та представницям цифрових
платформ.
РАНКОВА КАВА З РЕЖИСЕР(К)АМИ
24–28 березня | 10:30 – 11:30
Кінотеатр «Жовтень» | Кафе-бар Gastroll’
«Ранкова кава з режисер(к)ами» – це унікальна можливість поспілкуватися в неформальній обстановці
з автор(к)ами, чиї фільми були показано напередодні на фестивалі. Випити ранкової кави з гостями
зможуть усі охочі.
Для отримання детальнішої інформації щодо фестивалю та з питань організації інтерв’ю звертайтеся до
Дарини Ніколенко, прес-координаторки фестивалю, на e-mail daryna.nikolenko@docudays.ua.
Стежте за новинами фестивалю на сайті docudays.ua та в соціальних мережах:
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

FLICKR

TELEGRAM

Фестиваль – неполітичний та некомерційний
Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини.
Входить до Міжнародної мережі правозахисних кінофестивалів Human Rights Film Network.
Відбувається щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. Після завершення Docudays UA
традиційно презентує найкращі фільми в регіонах України під час Мандрівного фестивалю. Покази та
обговорення фільмів за участю експертів та експерток з прав людини тривають із жовтня до грудня
(включно). Протягом року Docudays UA популяризує авторську документалістику в кінотеатрах у межах
проекту DOCU/ХІТ. Розвиває в молоді критичне мислення в кіноклубах медіапросвіти з прав людини
Docudays UA. Представляє проект культурної дипломатії SEE UKRAINE в Європі. Допомагає молодим
українським документаліст(к)ам з виробництвом фільмів на платформі DOCU/PRO. Щороку випускає
каталог нових українських фільмів для промоції закордоном. ХVІ Docudays UA відбудеться з 22 до 30
березня включно 2019 року в Києві.

