УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА IDFA 2020

Другий рік поспіль Docudays UA організовує українську делегацію на головний європейський
фестиваль документального кіно в Амстердамі. До участі в делегації на IDFA буде запрошено
повнометражні проєкти в жанрі креативної документалістики, що перебувають на різних стадіях
виробництва.
Дедлайн для подання заявки: 16 жовтня 2020 року.
IDFA — міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі, один з найпотужніших
фестивалів документального кіно у світі. 33-й IDFA відбудеться з 18 по 29 листопада 2020 року в
гібридному форматі: кінопокази пройдуть у залах, а професійні секції повністю перенесено в
онлайн.
IDFA є головним місцем зустрічі для широкого кола професіоналів/-ок документального кіно з
усього світу. Масштабна програма фестивалю націлена на підтримку кінопроєктів на різних
стадіях виробництва. Серед численних подій важливе місце займають презентації національних
делегацій. Уже вдруге Docudays UA організовує делегацію, створюючи можливості для українських
авторів та авторок представити свої проєкти міжнародній професійній спільноті.
До участі в делегації через відкритий конкурс буде обрано 5 проєктів. Крім цього, кожен проєкт
отримає одну акредитацію, що відкриває доступ на всі події професійної секції фестивалю.
Участь в українській делегації — це:
1. Можливість представити свій проєкт у межах спеціальної події — презентації української
делегації. Після зустрічі кожен проєкт зможе долучитися до індивідуальних зустрічей з
міжнародними експерт(к)ами, серед яких: відбірники/-ці фестивалів, сейлз-агент(к)и,
дистриб’ютори, продюсер(к)и.
2. Фестивальна акредитація, яка надає можливість дивитись кінопрограму фестивалю та доступ
до всіх індустрійних подій: воркшопів, дискусій, презентацій інших делегацій, Producers Network.
На кожен відібраний проєкт передбачено одну фестивальну акредитацію.
3. Промо-підтримка від Docudays UA — завдяки індустрійним розсилкам та спеціальним
заходам.
4.
Організаційна та консультаційна допомога від команди Docudays UA до та під час IDFA 2020,
а також допомога з навігацією у новому онлайн-форматі.
Кого ми шукаємо для участі в делегації
Ми шукаємо продюсерів/-ок та режисерів/-ок українських документальних повнометражних
фільмів на будь-якій стадії виробництва. Ми оцінюватимемо подані заявки за такими критеріями:
 жанр проєкту — креативна документалістика, яка у фокусі IDFA; телевізійні проєкти
розглядатися не будуть;
 оригінальність теми / героїв / художнього рішення;
 тема фільму торкається актуальних суспільних питань;
 художня якість представленого матеріалу (операторська робота, монтаж, музика);
 потенційна цікавість проєкту для міжнародної аудиторії;






участь у делегації вплине на розвиток проєкту в перспективі;
проєкт має бути представлений на IDFA вперше та мати не більше двох презентацій на
різних міжнародних кінофорумах упродовж останнього року;
досвід авторів / авторок проєкту на міжнародному ринку, досвід презентацій на
міжнародних кіноринках;
готовність презентаційного пакету проєкту.

Щоб подати заявку на участь у делегації, необхідно заповнити форму до 16 жовтня включно.
Ключові дати
12 жовтня — оголошення інформації про українську делегацію та відкриття
подання заявок.
16 жовтня, 23:59 — закриття прийому заявок.
19 жовтня — оприлюднення результатів відбору та складу української делегації.
26–30 жовтня — підготовка та запис презентацій учасників та учасниць.
18–29 листопада — Міжнародний кінофестиваль IDFA в Амстердамі, презентація (дата
уточнюється).

Якщо у вас виникатимуть питання, звертайтеся на program@docudays.ua з темою листа
«Українська делегація на IDFA 2020».

