
دعوة لتقديم المشاريع ـ ورشات األطلس
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

نسخة رقمية )30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر(،
مسبوقة بخمسة عشر يوما لالستشارات الفردية حول المشاريع المختارة.

تعلــن ورشــات األطلــس عــن فتــح بــاب الترشــح لتقديــم المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي 
مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج مــن قبــل ســينمائيي العالــم العربــي والقــارة اإلفريقيــة، الذيــن يعملــون علــى 

ــث. ــي أو الثال ــل األول أو الثان ــم الطوي ــراج فيلمه ــر أو إخ تطوي

ــي  ــان الدول ــه المهرج ــب، أطلق ــر المواه ــينمائية ولتطوي ــة الس ــج للصناع ــي برنام ــس ه ــات األطل ورش
للفيلــم بمراكــش فــي إطــار دورة 2018  و ذلــك بشــراكة مــع Netflix. وهــو يهــدف إلــى مواكبــة جيــل جديــد 
مــن الســينمائيين مــن المغــرب والعالــم العربــي وإفريقيــا وخلــق منصــة للقــاء وللتبــادل بيــن المهنييــن الدولييــن 

والمواهــب المحليــة.

ــر إلــى 3 ديســمبر  تنعقــد النســخة الثالثــة مــن ورشــات األطلــس خــال الفتــرة الممتــدة مــن 30 نوفمب
2020 فــي نســخة رقميــة، وذلــك مــن أجــل التكيــف مــع إكراهــات الحالــة الصحيــة التــي يعيشــها المغــرب. 
وســيمكن هــذا الحــدث المشــاركين مــن تقديــم مشــاريعهم فــي مرحلــة التطويــر وأفالمهــم فــي مرحلــة مــا 
بعــد اإلنتــاج عبــر اإلنترنــت، وذلــك مــن خــالل ســوق اإلنتــاج المشــترك الرقمــي الــذي سيســمح لهــم بمقابلــة 
أبــرز المهنييــن الدولييــن. كمــا ســتتنافس المشــاريع واألفــالم المختــارة علــى جوائــز نقديــة بمثابــة هبــة ماليــة 

ــف أورو(. ــم )71 أل ــف دره ــا 790 أل ــة قدره إجمالي

سيســتفيد المشــاركون الذيــن ســيتم اختيارهــم فــي ورشــات األطلــس مــن مواكبــة خاصــة مــن قبــل 
الموســيقي، وفقــا  الســيناريو واإلنتــاج والتوزيــع والمونتــاج والتأليــف  مستشــارين خبــراء فــي كتابــة 
الحتياجاتهــم وحســب مراحــل اإلنتــاج التــي وصلــوا إليهــا. ســتتم هــذه المواكبــة الفرديــة أيضــا عبــر اإلنترنــت 

خــال األســبوعين الذيــن يســبقان التظاهــرة، مــن 16 إلــى 27 نوفمبــر 2020.

شروط المشاركة

تتاح المشاركة في ورشات األطلس 2020  ل:

1/ الســينمائيين المقيميــن فــي العالــم العربــي أو القــارة اإلفريقيــة أو المقيميــن فــي مناطــق أخــرى مــن 
العالــم والذيــن تعــود أصولهــم إلــى العالــم العربــي أو القــارة اإلفريقيــة.



2 / الســينمائيين الذيــن لديهــم مشــروع فيلــم طويــل أول أو ثانــي أو ثالــث )60 دقيقــة علــى األقــل(، روائــي 
ــم  ــراج فيل ــم إخ ــبق له ــن س ــاج  والذي ــد اإلنت ــا بع ــر أو م ــة التطوي ــي مرحل ــة، ف ــوم متحرك ــي أو رس أو وثائق

قصيــر أو طويــل علــى األقــل. 

3 / المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــالم فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج التــي لديهــا شــركة إنتــاج مؤكــدة عنــد 
تقديــم طلــب المشــاركة.

خاص بالمشاريع المغربية:

-  المشــاريع المغربيــة مدعــوة للتســجيل إمــا فــي فئــة المشــاريع فــي مرحلــة التطويــر أو فئــة األفــام 
ــار بحــق  ــاج التــي وصلــت إليهــا. وتحتفــظ لجنــة االختي ــاج، حســب مرحلــة اإلنت فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنت
إدراجهــا إمــا فــي االختيــار الرســمي للمشــاريع فــي مرحلــة التطويــر واألفــام فــي مرحلة مــا بعــد اإلنتاج، 

أو فــي برنامــج »نظــرات علــى األطلــس« المخصــص فقــط للمشــاريع واألفــام المغربيــة.

ــة  ــى والثاني ــة األول ــام الطويل ــى األف ــنة، عل ــذه الس ــتثنائيًا ه ــس«، اس ــى األطل ــرات عل ــج »نظ ــر برنام  - ال يقتص
ــاريعهم أو  ــيح مش ــام ترش ــة أف ــن ثاث ــر م ــوا أكث ــن أخرج ــينمائيين الذي ــا للس ــن أيض ــل يمك ــة، ب والثالث

أفامهــم.

كيفية تقديم المشاريع

لتقديــم ترشــيحكم لورشــات األطلــس 2020، يرجــى اختيــار الفئــة التــي تتقدمــون للمشــاركة فيهــا )مشــاريع فــي 
مرحلــة التطويــر أو أفــالم فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج(، وإحــداث حســابكم الخــاص علــى منصتنــا علــى اإلنترنــت 
عبــر الروابــط أدنــاه، ومــلء خانــات المعلومــات المطلوبــة، وأخيــرا تحميــل الوثائــق المطلوبــة علــى المنصــة.

المشاريع في مرحلة التطوير:
انتهاء المهلة: 25  سبتمبر 2020

https://projet-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro :رابط التسجيل

األفام في مرحلة ما بعد اإلنتاج:
انتهاء المهلة: 2  أكتوبر 2020

https://wip-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro :رابط التسجيل

ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــم ف ــر أو فيل ــة التطوي ــي مرحل ــروع ف ــف مش ــدودة لـــ 130 مل ــم مح ــوة للتقدي ــذه الدع ه
اإلنتــاج. وســتتم فقــط دراســة أول 130 طلبــا )فــي مختلــف الفئــات( وذلــك مــن قبــل لجنــة اختيــار 

مشــاريع ورشــات األطلــس.

الستفســاراتكم أو لطلــب معلومــات إضافيــة، يرجــى االتصــال بـتـــيــبـــتو بــراك، المســؤول عــن 
thibaut.bracq@festivalmarrakech.org :ــي ــد اإللكترون ــر البري ــس عب ــات األطل ورش


