
ROK! 
Пошук кандидатів
12 учасників
4 етапи створення веб-документального фільму

Пошук кандидатур розпочинається з 4 червня
Кінцевий термін подачі кандидатур 10 липня
Оголошення результатів – 30 липня

Проект РОК!

Автори  веб-документального  фільму  Gol!  Ukraine (представлений  на  сайті  le Monde.fr та 
телеканалі  Arte :  http  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  sport  /  gol  -  ukraine  .  html  )  Матьє  Сартр  та  Стефан  Сьоан 
заручилися  підтримкою  Французького  інституту  в  Україні,  агенства  медіа  співробітництва 
«Канал  Франс  Інтренасьйональ»  (CFI),  освітнього  центру  нового  покоління  в  галузі 
інформаційних  технологій  I  -  Klass   та  продюсерської  компанії  Svetofor   Film  ,  щоб  надати  змогу 
команді  молодих  українських  професіоналів  відзняти  перший  в  Україні  веб-документальний 
фільм / інтерактивну платформу українською мовою.

Протягом шести місяців,  в  чотири  заплановані  етапи створення фільму,  команда проекту Гол! 
навчатиме  обраних  кандидатів  журналістському  і  документально-інтерактивному  письму,  а 
також новим жанрам веб-мистецтва. Український професіонал у галузі монтажу та веб-розробник 
з французької компанії Djehouti час від часу долучатимуться до робочого складу. 

Кодове ім  ’  я проекту:   Rok!

Протягом  тридцяти  днів  студенти  створюватимуть  веб-документальний  фільм,  присвячений 
українській  рок  тематиці,  тобто  розкажуть  про  Україну  через  широке  поняття  «Рок»  у 
мистецькому, культурному та соціальному житті. 

Необхідний профіль кандидатур

Жюрі, яке складається із членів команди Гол!, представників Французького інституту в Україні 
(ФІУ) та телевізійний канал «Канал Франс Інтренасьйональ» (CFI) обере від 10 до 12 кандидатур.

Кандидати  –  студенти  останніх  років  навчання  або  молоді  професіонали  наступних  галузей 
діяльності: журналізм, фото та відео зйомка, документальне кіно, фотографія, графічний дизайн, 
веб-дизайн, звукорежисура та інші. 

http://www.djehouti.com/index-fr.php
http://www.svetoforfilm.com/
http://www.i-klass.com/rus
http://www.cfi.fr/
http://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.lemonde.fr/sport/gol-ukraine.html


Зйомка камерою Canon 5D MK2 + crosse + viewfinder, робота з обладнанням Mac et PC, програмне 
забезпечення: FCP (10), Djehouti (вебдокументальна редакція), Photoshop, та інші...

З метою створення виключно колективного   проекту на всіх етапах, команда складатиметься з 
взаємодоповнюючих  кандидатур,  щоб  забезпечити  роботу  компетенціями  необхідних  сфер 
діяльності, 

Необхідні умови для подання кандидатури

- високий рівень володіння англійською мовою (або французькою)
- CV (резюме) та мотиваційний лист англійською мовою (або французькою)
- приклади ваших робіт: відео, аудіо, текст, фото... (в залежності від сфери діяльності)
- можливість брати участь в усіх етапах проекту у Києві  

Календар проекту

Етап № 1 – Теорія написання та втілення інтерактивного проекту
З 30 вересня до 10 жовтня, освітній центр iKlass

Етап № 2 – Фото та відеозйомка для веб
З 25 листопада до 4 грудня, освітній центр iKlass

Етап № 3 – Розробка інтерактивного проекту
Розробка веб-документального фільму з використанням програмного забезпечення  Djehouti чи 
HTML5 
З 13 до 22 січня, освітній центр iKlass

Етап № 4  - Завершення проекту Rok!
З 17 до 20 лютого, освітній центр iKlass

Надсилайте CV (резюме) та мотиваційний лист (англійською або французькою мовами)
на електронну адресу rokproject  .  webdoc  @  gmail  .  com  

Звертайтесь до нас:

Антельм Відо
Саша Куровська

Французький інститут в Україні
вул. О. Гончара, 84 / 482 23 71 / 482 06 72

file:///root/convert/apache-tomcat-6.0.20/temp/rokproject.webdoc@gmail.com

