РЕГЛАМЕНТ UKRAINIAN DOC PREVIEW
Головна мета Ukrainian Doc Preview – представити потенційним партнерам найкращі українські
документальні стрічки, які потребують підтримки з промоцією, дистрибуцією або шукають
дофінансування.
Цього року презентація Ukrainian Doc Preview проходитиме 22 квітня 2020 р. в онлайн форматі у
партнерстві з державною установою «Український інститут».
До участі допускаються українські проєкти документальних повнометражних фільмів на стадії
виробництва/постпродакшну та готові презентувати не менше 15 хв. чорнового монтажу
майбутнього фільму.
До участі у відборі запрошуються проєкти, що створені у жанрі креативної та авторської
документалістики. Також це мусять бути проєкти документальних повнометражних фільмів, які
перебувають на стадії виробництва/постпродакшену.
Правила подання заявки на участь у Ukrainian Doc Preview:
Заявник має заповнити анкету, де необхідно вказати контактні дані, вкласти синопсис фільму та
посилання на чорновий монтаж або 2–3 сцени тривалістю не менше ніж 20 хв. До участі буде
відібрано не більше ніж 6 проєктів.
Ключові дати:
Дата відкриття прийому заявок – 11 грудня 2019 р. Дата закриття прийом заявок – 3 лютого 2020
р. Оголошення результатів відбору – 20 лютого 2020 р.
Презентація Ukrainian Doc Preview відбудеться онлайн 22 квітня 2020 р.
Програма Ukrainian Doc Preview:
13 - 15 квітня – тренінг для учасників
21 квітня – введення / тесту, нетворкінг-подія.
Перед презентацією всі учасники та учасниці проходять тренінг для підготовки.
До 17 квітня учасники надають фінальні версії презентаційних відео (хронометраж від 15 до 20
хвилин, з англомовними субтитрами), які відправляються експерт(к)ам разом з іншими матеріалами
про проект.
Презентація проєктів відбувається у формі віртуальних круглих столів:



тривалість - 30 хвилин
учасники кожного круглого столу: команда проєкту, модераторка та до 7 експертів.

Презентація проєкту в рамках круглого столу повинна тривати не більше ніж 10 хвилин (7 хвилин
на промову та до 3 хвилин – відео). Після кожної презентації учасники та учасниці беруть участь у
модерованій дискусії разом з присутніми за круглим столом експерт(к)ами - тривалість 20 хвилин.
У презентації може брати участь максимум 2 члени/-кині творчої групи, обов’язковим є присутність
режисера/-ки або продюсера/-ки фільму.

