
 

 

                                            
 

	  
 ووررشة اانتاجج مشتركك

 ضمن مهھرجانن كانن االسيینمائي بنسختهھ االثانيیة وواالسبعيین
 ددعوةة لتقديیم مشارريیع أأفالمم ططويیلة

 8/3/2019االموعد االنهھائي للتقديیم: 
 
 

PFI/CNC co-production workshop 
at the 72nd Cannes Film Festival 

Call for Feature Film Projects 
Deadline: 8 March 2019 

 
) هھھھي مؤسسة ووططنيیة PFIمؤسسة االفيیلم االفلسطيیني (

االسيینما االفلسطيینيیة٬، تعمل  حفظ وو تروويیجتُعنى بدعم وو
االمؤسسة على تقديیم ااالستشاررااتت ووتطويیر ااألفالمم٬، 
ووززيیاددةة فرصص االوصولل لمصاددرر االتمويیل ووااتاحة مساحة 
للتوااصل ما بيین االموااهھھھب االسيینمائيیة وواالخبرااء في هھھھذاا 
االمجالل. مؤسسة االفيیلم االفلسطيیني متجذررةة في تقاليید 

ئيیة االمستقلة االسيینما االملتزمة ووتارريیخ االمماررساتت االسيینما
 كأددااةة للتغيیيیر ااالجتماعي. 

  
تعلن مؤسسة االفيیلم االفلسطيیني ووبالشرااكة مع االمركز 

)  CNCاالوططني االفرنسي للسيینما وواالصوررةة االمتحركة(
عقد ووررشة إإنتاجج مشتركك تمتد ليیوميین  ضمن  عن

برنامج سوقق ااألفالمم  على هھھھامش مهھرجانن كانن 
االسيینمائي بدووررتهھ االثانيیة وواالسبعيین٬، بمشارركة مجموعة 
من مشارريیع أأفالمم ططويیلة مختاررةة من ااجل تعزيیز فرصص 

 ااإلنتاجج االمشتركك مع االمنتجيین االفرنسيیيین.
 

قديیم تدعو االمؤسسة منتجي ااألفالمم االفلسطيینيیيین لت
مشارريیعهھم االسيینمائيیة االطويیلة في مرحلة االتطويیر٬، ووتبلغ 

ددقيیقة فأكثر٬، للمشارركة في ووررشة االعمل٬،  70مدتهھا 
سوااء أأكانت هھھھذهه االمشارريیع عباررةة عن أأفالمم ووثائقيیة٬، أأوو 
رروواائيیة٬، أأوو ررسومم متحركة٬، أأوو تقع ضمن فئة االسيینما 

 االموسعة.
 
 
 
 
 

The Palestine Film Institute (PFI) is the 
national body responsible for funding, 
preserving and promoting the cinema of 
Palestine. It seeks to support film 
productions from and for Palestine, 
through providing development and 
consultancy, increasing accessibility to 
funding, and connecting film talents and 
experts. The PFI is rooted in the tradition 
of committed cinema and the history of 
using independent film practice as a tool 
for social change.   
 
PFI, in partnership with CNC (Centre 
national du cinéma etde l'image animée) 
in France, will present a selection of 
upcoming Palestinian feature film 
projects in the context of a two-day co-
production workshop organized at Le 
Marché du Film of the 72nd Festival de 
Cannes, in order to maximise co 
production possibilities with French 
producers.  
 

 



 

 

ستقومم لجنة تحكيیم ددووليیة مستقلة باختيیارر خمسة مشارريیع 
متقدمة٬، ووسيیقومم االمركز االوططني االفرنسي للسيینما 
مم وواالصوررةة االمتحركة بدعوةة ططوااقم عمل هھھھذهه ااألفال

للمشارركة في ووررشة االعمل في شهھر أأيیارر االقاددمم على 
 هھھھامش مهھرجانن كانن االسيینمائي.

 
تمتد ووررشة االعمل على مداارر يیوميین بحيیث يیتضمن االيیومم 
ااألوولل ااجتماعاتت مصممة خصيیًصا لنقاشش كل مشرووعع 
بالتعاوونن مع مستشارريین سيینمائيیيین مختصيین٬، بيینما 

ةة وو يیتضمن االيیومم االثاني مناقشاتت االطاوولة االمستديیر
ااجتماعاتت فردديیة مع منتجيین فرنسيیيین. سيیتم إإنتاجج 
كتالوجج لعرضض ااألفالمم االمختاررةة٬، كما سيیتم تغطيیة 
تكاليیف االسفر ووااإلقامة وواالحصولل على بطاقاتت ددخولل 

 االمهھرجانن لمنتجي ااألفالمم االمشارركة.
 

للرااغبيین بالتقدمم االرجاء إإررسالل االمعلوماتت وواالوثائق 
 االتاليیة:

 
 درراامي.. ااسم االفيیلم وواالخط اال1
 . ملخص االفيیلم (صفحة ووااحدةة) .2
 صفحة). ٦١۱٠۰-. االمعالجة (3
 .  نص االمخرجج/ةة (صفحة ووااحدةة).4
 . ثالثث صورر للمشرووعع (إإنن ووجدتت).5
 . ميیزاانيیة االمشرووعع.6
 . االخطة االماليیة االمواافق عليیهھا.7
 . نبذةة عن االسيیرةة االذااتيیة وواالفيیلميیة للمخرجج/ةة وواالمنتج/ةة8 

 منتج/ةة.. صورر شخصيیة للمخرجج/ةة وواال9
 . االبرووفايیل االخاصص بشركة ااإلنتاجج.10
 . رروواابط إإلكتروونيیة ألعمالل سابقة11
. ررسالة عن ددوواافع االمشارركة في ووررشة االعمل        12

 كلمة). 500(
 
 

ووااحد باللغة  PDF* يیجب تقديیم جميیع االوثائق بملف 

 ااإلنجليیزيیة.

 * يیرجى إإررسالل االملف إإلى االبريید ااإللكترووني:

 info@palestinefilminstitute.org 

٬، 8/3/2019* االموعد االنهھائي إلررسالل االملفاتت هھھھو 

 بتوقيیت ووسط أأووررووبا) 23:59االساعة (

 
 
 
 
 
 

Palestinian film producers are invited to 
submit their feature film projects in 
development (70 mins or more) and to  
participate in this workshop. All formats, 
including documentary, fiction, 
animation, and expanded cinema are 
welcomed.  An international and 
independent jury will select five to six 
projects from those submitted, and the 
chosen producers will be invited by CNC 
to attend the workshop in May of this 
year.  
 
The workshop will consist of two days: 
the first includes meetings tailored to 
each project in collaboration with film 
consultants, while the second includes 
round table discussions and one-to-one 
meetings with French producers. A 
catalogue presenting the selected 
projects will be produced. The travel, 
accommodation and accreditation of 
selected producers will be fully covered.  
 
In order to submit, the following 
documents are required: 
 

1. Film title & log line 
2. Synopsis (1 page) 
3. Treatment (6-10 pages). 
4. Director’s statement (1 Page). 
5. Three still images of  the project.  
6. Budget.  
7. Approved Financial Plan. 
8. Director and Producer 
Biofilmographies. 
9. Director and Producer portrait. 
10. Production companies’ portfolio. 
11. Links to previous works. 
12. Letter of motivation for workshop 
participation (500 words) 
 
 

 



 

 

االفيیلم االفلسطيیني بإخطارر االمتقدميین * ستقومم مؤسسة 

 خاللل شهھر ووااحد من االموعد االنهھائي لتقديیم االملفاتت.

لمزيید من االمعلوماتت أأوو ااالستفساررااتت يیرجى االتوااصل  
 معنا عبر االبريید ااإللكترووني االتالي:

 
info@palestinefilminstitute.org 
 
 

 جناحح  فلسطيین  بدعم  من
Palestine Pavilion is Supported by 

 

 
 

 
 

*Please send the files to: 

info@palestinefilminstitute.org  

*Submission deadline is 8 March 2019 

(23:59 CET) 

*PFI will notify applicants within one 

month of the submission deadline,  

informing them if their project has been 
selected. 
*All submissions must be completed in 
English. 
 
 
For further information or inquiries, 
please contact Palestine Film Institute at: 
info@palestinefilminstitute.org  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


