
 

 

  
 

 في ززااوويیة ااألفالمم االوثائقيیة فلسطيین 
 لمهھرجانن كانن االسيینمائي بنسختهھ االثانيیة وواالسبعيین

 ددعوةة لتقديیم اافالمم ووثائقيیة في مرحلة ما بعد ااالنتاجج
 15/3/2019االموعد االنهھائي للتقديیم: 

 
Participate in the Doc Corner Corner   

at the 72nd Cannes Film Festival 

Call for Documentaries in Post Production 
Deadline: 15 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 عن االدعوةة لمشارركة 
مشارريیع أأفالمم ووثائقيیة عن فلسطيین في مرحلة ما بعد 
ااإلنتاجج في ززااوويیة ااألفالمم االوثائقيیة على هھھھامش مهھرجانن 
كانن االسيینمائي وواالذيي سيینطلق في شهھر أأيیارر االقاددمم ضمن 

 يیث سيیتم ااختيیارر أأرربعة أأفالمم منبرنامج سوقق ااألفالمم٬، ح
سيیتم منح ااالعتمادد قبل لجنة تحكيیم ددووليیة مستقلة. وو

 االالززمم للمشارريیع االمختاررةة.
 
ستتمكن االمشارريیع االمشارركة من االحصولل على فرصة 
االمشارركة في ززااوويیة ااألفالمم االوثائقيیة في مرحلة ما بعد 

ووذذلك بهھدفف االتوااصل مع منتجيین ووموززعيین ااإلنتاجج٬، 
  رجاناتت سيینمائيیة من حولل االعالم.ووممثليین مهھ

 
 

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 presents an opportunity for Feature 
Documentaries about Palestine in Post 
Production to participate in the Doc 
Corner at Le Marché du Film of the 72nd 
Cannes Film Festival in May of this year. 
Four film applications will be selected by 
an international and independent jury,  
 
 



 

 

 للرااغبيین بالتقدمم االرجاء إإررسالل االمعلوماتت وواالوثائق االتاليیة:
 
 . ااسم االفيیلم٬، وواالخط االدرراامي. 1
 . ملخص االفيیلم (صفحة ووااحدةة) .2
 صفحاتت). ٣۳. االمعالجة (3
 (صفحة ووااحدةة)..  نص االمخرجج/ةة 4
 . ثالثث صورر للمشرووعع (إإنن ووجدتت).5
 ددقيیقة كحد أأددنى). 30. مقطع ممنتج من االفيیلم  (6
 . ميیزاانيیة االمشرووعع.7
 . االخطة االماليیة االمواافق عليیهھا.8
 .  نبذةة عن االسيیرةة االذااتيیة وواالفيیلميیة للمخرجج/ةة وواالمنتج/ةة. 9 

 . صورر شخصيیة للمخرجج/ةة وواالمنتج/ةة.10
 بشركة ااإلنتاجج.. االبرووفايیل االخاصص 11
 

ووااحد باللغة  PDF* يیجب تقديیم جميیع االوثائق بملف 
 ااإلنجليیزيیة

* يیرجى إإررسالل االملف إإلى االبريید ااإللكترووني: 
info@palestinefilminstitute.org 

 15/3/2019* االموعد االنهھائي إلررسالل االملفاتت هھھھو 
* ستقومم مؤسسة االفيیلم االفلسطيیني بإخطارر االمتقدميین 

االموعد االنهھائي لتقديیم االملفاتت٬،  خاللل شهھر ووااحد من
 وواابالغهھم ما إإذذاا تم ااختيیارر مشرووعهھم أأمم ال.

 
* ستقومم مؤسسة االفيیلم االفلسطيیني بتوفيیر ااالعتمادد 

للمشارريیع االمختاررةة للتمكن  من االدخولل إإلى االمهھرجانن 
وواالمشارركة في جميیع أأنشطتهھ ضمن برنامجهھ ووفي 

 االجناحح االفلسطيیني في االمهھرجانن.
 

ابب االمشارريیع تغطيیة تكاليیف سفرهھھھم * يیتوقع من أأصح
 ووإإقامتهھم.

 
لمزيید من االمعلوماتت أأوو ااالستفساررااتت يیرجى االتوااصل 

 معنا عبر االبريید ااإللكترووني االتالي:
info@palestinefilminstitute.org 
 
 

  جناحح  فلسطيین  بدعم  من
Palestine Pavilion is Supported by 

 
 

 
 
 
 

and the chosen teams will have the 
opportunity to attend the Doc Corner 
program and will be granted the 
appropriate accreditation. *   
Selected projects will be included in the 
Doc Corner showcase of docs-in-
progress, where leading industry 
professionals, including sales agents, 
festival representatives and distributors 
are invited to meet and connect.   
In order to submit, the following 
documents are required: 
 

1. Film title & log line 
2. Synopsis (1 page) 
3. Treatment (3 pages). 
4. Director’s statement (1 Page). 
5. Three stills about the project  
6.   Rough cut (30 minutes minimum)  
7.   Budget.  
8. Confirmed Financial Plan. 
9. Director and Producer 
Biofilmgraphies. 
10. Director and Producer portrait. 
11. Production companies’ portfolio. 

 
* All documents should be submitted in 
English in a single PDF file. 
* Please send the files to: 
info@palestinefilminstitute.org  
* Submission deadline is 15 March 2019 
* PFI will notify applicants within one 
month of the submission deadline, 
informing them whether their project has 
been selected or not. 
* PFI will cover accreditation, providing 
selected projects access to all Marche du 
Film and Palestine Pavilion activities.  
* Participating teams should anticipate 
covering their own travel and 
accommodation.   
For further information or inquiries, 
please contact Palestine Film Institute at: 
info@palestinefilminstitute.org  


