סדנה :יצירת סרטונים בטלפון החכם
"גרמניה בישראל"

מכון גתה ישראל ועמותת המורים לגרמנית בישראל מתכבדים להזמינכם לפרויקט הצילום
הדיגיטלי לסטודנטים הלומדים גרמנית בישראל.
בסדנה דיגיטלית זו תלמדו לעשות שימוש יעיל בטלפון החכם שלכם לצורך יצירת סרטונים ,תכנון
ועריכה .ידע זה יסייע לכם גם להשיג תוצאה אופטימלית ברשתות החברתיות וגם לבצע פרויקטים
גדולים יותר.
את הפרויקט תעביר עמותת  Glocal Filmsמלונדון המתמחה בהפקת סרטים.
מה אלמד בסדנה?
•
•
•
•
•
•
•

היכרות עם טכניקות שונות בעולם הסרטים  /תיאוריות קולנועיות
מחקר על רעיונות לסרטים
מבוא לטכניקות של ריאיון  +נרטיבים
מבוא לתסריטים ולסטוריבורד
תכנון וביצוע של צילום סרטים
עריכה בטלפון החכם
שעות קבלה אישיות עם מנהלות הסדנה

באיזו שפה תתקיים הסדנה?
•

הסדנה תתקיים בגרמנית ובאנגלית .אין צורך להיבהל אם הגרמנית שלכם לא מושלמת.
גם אלה היודעים גרמנית ברמת המתחילים מוזמנים להשתתף!

איפה ומתי הסדנה מתקיימת?
•
•
•
•
•
•
•

סדנה בזום הכוללת  4מפגשים של שעתיים  +הצגת סרטונים אונליין
תאריכי המפגשים:
 4.3.2021בשעות  14:00עד 16:00
 11.3.2021בשעות  14:00עד 16:00
 18.3.2021בשעות 11:00 – 13:00
 25.3.2021בשעות 11:00 – 13:00
ב 22.4.2021-נערוך הקרנה של הסרטים למשתתפי הסדנה
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מי יכול להשתתף?
•

סטודנטים הרשומים בשנת הלימודים תשפ"א באוניברסיטה בישראל ולומדים גרמנית
באוניברסיטה או במוסד לימודים אחר בארץ.

כיצד מתבצעת ההרשמה?
•
•
•

הרשמה מחייבת )שם ,אוניברסיטה ,חוגי לימוד ,רמת הגרמנית והיכן למדתם גרמנית( עד
 25.2.2021לדוא"לvorstand@dvidaf.org :
מספר המשתתפים מוגבל .מהרו להירשם.
אנא הירשמו רק אם אתם יכולים להגיע לכל המפגשים.

מה עלות הסדנה?
•

הסדנה ללא תשלום.

מה הסדנה נותנת לי?
•
•

לבצע פרויקטים משל עצמי.
תוכלו להשתתף עם הסרטון שלכם בתחרות "גרמניה בישראל" )בחודש מאי (2021
ולזכות בפרסים שווים .פרטים יפורסמו בהמשך.

יש לכם שאלות נוספות?
•

כתבו לנו vorstand@dvidaf.org :נשמח לעזור!

*** נשמח אם תירשמו לסדנה! ***
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