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إفتتاح ملتقى صناع السينما في فندق االنكرز

Opening of Palestinian Film Meeting - PFM
At Ankars Suites Hotels

10:00am
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    Palestinian Film
 M

eeting Talks - PFM

لســينما  ا ملتقــى صّنــاع  نــدوات 

Panels

ر  Film Literacy: Panel  Discussionطــاوالت حــوا

PFM Talks: Low-Budget Film Production

 Panelists

 Panelists

12:00 - 15:00

12:30 - 13:30

 @Beauty Inn-Ramallah

 @Ankars Suites

This group meeting will focus on cinema culture, media literacy and film education 
among children and youth. 

One of the keys to a successful low-budget feature film is that you find a strong 
artistic and production concept during the development of the film, a concept that 
goes hand in hand with the writing of the script, this talk highlights ways of low 

budget film production. 

Charlotte Giese \ Mette Hjorth \ Greet Stevens \ Haneen Battrawi  \  Khulood Badawi \ 
Haneen Khairi \ Christine Zahran

Johnny Andersen 

محو األمية السينمائية: حلقة نقاش

ندوات ملتقى صناع السينما: إنتاج األفالم ذات المزيانية المنخفضة

المحاضرون

المحاضرون

فندق بيوتي ان- رام اهلًل

فندق األنكرز- رام اهلل 

ســيتم تســليط الضــوء فــي هــذه احللقــة علــى أهميــة الثقافــة ومحــو األميــة الســينمائية إضافــة إلــى أهميــة إدخــال الفيلــم 
فــي تعليــم األطفــال والشــباب كونهــم اجليــل اجلديــد ، وصنــاع املســتقبل.

أهــم العناصــر إلنتــاج فيلــم ذو ميزانيــة منخفضــة هــو إيجــاد مفهــوم فنــي وانتاجــي قــوي خــال عمليــة تطويــر الفيلــم، 
تســتعرض هــذه النــدوة كيفيــة إيجــاد طــرق إلنتــاج األفــام ذات امليزانيــة املنخفضــة.

شارلوت جييز/ ميت هجورت/ غريت ستيفنز/ حنني بطراوي /حنني خيري/خلود بدوي/ كرستينا زهران

جوني اندرســن
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 PFM Talks: Short Films, Festivals and Markets:
Film Distribution Strategies for Newbies

PFM Talks: New Ways of Cinema

 Panelists

 Panelists

14:00 - 15:00

15:30 - 16:30

 @Ankars Suites

 @Ankars Suites

Film markets at festivals have emerged as the principal venues where film 
professionals from all other the world can meet to do business. How do we get 

ourselves and our films involved. 

Learn about the latest tool used in making VR cinema, new methods to enhance 
the audience experience and gain an insight into this very fast developing industry. 

Sohail Dahdal 

Enrico Vannucci 

ندوات ملتقى صناع السينما: االفالم القصرية، االسواق 
والمهرجانات: اسرتاتيجيات توزيع االفالم للمبتدئني

ندوات ملتقى صناع السينما: أساليب سينمائية جديدة

المحاضرون

المحاضرون

فندق األنكرز- رام اهلل 

فندق األنكرز- رام اهلل 

ظهــرت أســواق األفــام فــي املهرجانــات بإعتبارهــا املــكان الرئيســي للقــاء صنــاع األفــام فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
لنجيــب عــن كيفيــة اإلنخــراط فــي هــذه األســواق و كيفيــة ترويــج أعمالنــا فيهــا.

واقعيــة  تطبيقــات  خلــق  االفتراضــي،  الواقــع  تكنولوجيــا  باســتخدام  القصــص  لروايــة  جديــدة  طــرق  علــى  لنتعــرف 
الواقــع االفتراضــي. فــي ســينما  الرابــع  اجلــدار  معــززة، فيديــو 360 درجــة، وكســر 

ســهيل دحدل

انريكو فانوتشــي

PFM Talks: How to Find an Audience: Film Distribution

PFM Talks: Filmmaking without Infrastructure:
 A Case Study by Rebecca Cremona

 Panelists

 Panelists

13:30  - 14:30

15:00 - 16:00

 @Khalil Sakakini Cultural Center

 @Khalil Sakakini Cultural Center

This talk will answer your questions on the challenges distributors face when it 
comes to art house and indie films.

Independent filmmaking in the digital era is full of unchartered territory and new 
challenges. This reality is accentuated for filmmakers coming from regions with 
little or no infrastructure in place. However, a landscape which doesn′t have 
strong-set paths could also be a landscape with more room to navigate… Is there 
a silver lining to budding and/or ‹weak› indigenous film industries? Let's discuss!

Serge Abiaad / Marc Boonen

Rebecca Cremona 

ندوات ملتقى صناع السينما، كيفية إيجاد جمهور: توزيع األفالم

ندوات ملتقى صناع السينما: صناعة األفالم دون توفر بنية تحتية: 
دراسة الحالة لربيكا كريمونا

المحاضرون

المحاضرون

مركز خليل السكاكيني 

مركز خليل السكاكيني 

واألفــام  هــاوس  اآلرت  أفــام  توزيــع  عنــد  املوزعــون  يواجههــا  التــي  التحديــات  علــى  الضــوء  النــدوة  هــذه  تســلط 
ملســتقلة. ا

ــع  ــذا الواق ــرز ه ــر مستكشــفة. ويب ــدة ومناطــق غي ــات جدي ــة بتحدي ــي العصــر الرقمــي مليئ ــام املســتقلة ف ــة االف صناع
ــر املجــال  ــر بنيــة حتتيــة يوف ــاع االفــام مــن مناطــق ذات بنيــة حتتيــة ســينمائية ضعيفة.ومــع ذلــك عــدم توف بالنســبة لصن

لإلستكشــاف. لنتناقــش ســويًا.

سيرج  أبياد / مارك بونني

ريبيكا   كرميونا
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 PFM Talks: Let’s Get Together! Theater and Film in
Palestine

PFM Talks: Arab Cinema Today

 Panelists

 Panelists

16:30 - 17:30

17:00 - 18:00

 @Khalil Sakakini Cultural Center

 @Mahmoud Darwish Museum

What models can theater and cinema in Palestine share for both to thrive and 
sustain? Let›s discuss more together.

This panel will address the status of independent cinema in the Arab world.

Saleh Dabbah - Moderator \ Eman Oun \  Kamel El Basha \ Amer Helehel \  Majd 
Mastoura

Talal Afifi \ Butheina Kazim

ندوات ملتقى صناع السينما: لنجتمع! المسرح والسينما في 
فلسطني

ندوات ملتقى صناع السينما: السينما العربية اليوم

المحاضرون

المحاضرون

مركز خليل السكاكيني 

متحف محمود درويش

مــا هــي النمــاذج التــي ميكــن للمســرح والســينما فــي فلســطني أن تتشــاركها لكــي تزدهــر وتســتمر؟ لنناقــش أكثــر 
ــك ســويا. مــن ذل

تســلط هــذه احللقــة الضــوء علــى وضع الســينما املســتقلة في العالــم العربي.

صالح  دباح -  ُمّيسر النقاش  /    اميان عون / كامل الباشا / عامر حليحل / مجد مستورة

طال  عفيفي / بثينة كاظم

 PFM Talks, Sound Design

 Talk: Shooting Revolution

 Panelists

 Panelists

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

 @Khalil Sakakini Cultural Center

 @Palestine TV

This talk explains what sound design is and how it can be used to enhance the 
storytelling in film. During the talk, she will deconstruct a soundtrack and show 

how it is built, using different elements.

A visual testimony of the «revolutionary» impetus in the seventies, accessible to 
the new generation who has little, or none audiovisual memory of those times.

Ania Przygoda 

Monica Maurer 

ندوات ملتقى صناع السينما: تصميم الصوت

حديث: ثورة التصوير

المحاضرون

المحاضرون

مركز خليل السكاكيني 

تلفزيون فلسطني 

ستســلط هــذه النــدوة الضــوء علــى تصميــم الصــوت و كيــف يســاهم فــي تعزيــز روايــة القصــة فــي الفيلــم. خــال 
باســتخدام عناصــر مختلفــة. بٌنيــت،  احلديــث ســيتم حتليــل موســيقى تصويريــة وكيــف 

ــذي يفتقــر للمعلومــات عــن تلــك  ــد ال ــي الســبعينات، متاحــة للجيــل اجلدي ــروي الزخــم »الثــوري« ف ــة ت شــهادة بصري
ــرة. الفت

أنيا   برزيغودا

مونيكا    ماورير
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لســينما ا نــوادي 

The Cinema Clubs

Within the aims of Filmlab: Palestine in boosting film production and viewership 

in Palestine by providing the ideal space for filmmakers to convene, evoke 

learning, exchange experiences, inspire one another, produce film 

art,Filmlab:Palestine launches the Cinema Clubs project, in cooperation with: 

Yaffa Cultural Center (Nablus), Palestinian Child’s Home Club(Hebron), Jabal 

An Nar Sports Club(Nablus), Tubas Sport Club(Tubas), Shwekeh Club

 (Tulkarem), Albireh Cultural Club (Al Bireh) and Good Shepherd Youth center 

(Jericho ).

نوادي السينما

ــي فلســطني مــن خــال  ــة الســينمائية ف ــز الثقاف ــي نشــر و تعزي ضمــن أهــداف فيلــم الب: فلســطني ف
ــق  ــم، املشــاركة، واإللهــام، أطل ــرات، التعل ــادل اخلب ــام، تب ــاج وعــرض األف ــة إلنت ــر مســاحة مثالي توفي
ــام ســينمائية بالشــراكة مــع: مركــز  ــات أي ــوادي الســينما ضمــن فعالي فيلــم الب: فلســطني مشــروع ن
يافــا الثقافــي ) نابلــس( ، نــادي بيــت الطفــل الفلســطيني )اخلليــل( ، نــادي جبــل النــار )نابلــس( ، 
نــادي طوبــاس الرياضــي )طوبــاس(، نــادي شــويكي الرياضي)طولكــرم( ، نــادي ثقافــي البيــرة )البيــرة(

 ونــادي الراعــي  الصالــح )أريحا(.
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Capers – Ramallah
Al Kulleyye Al Ahleyye St. 
Asaad Building
7th and 8th Floor

Azure 
Al Maahed St. / Infront of Water Authority 

Darna Restaurant – Old City of Ramallah
Al Sahel St.

كيبرز - رام اهلل
شارع الكلية األهلية

عمارة األسعد التجارية
الطابق السابع والثامن

ازور - رام اهلل
شارع املعاهد / مقابل مصلحة املياه 

مطعم دارنا - رام اهلل التحتا
شارع السهل
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 GALA DINNER

Invitations Only

مسك - رام اهلل
البلدة القدمية،  مقابل البنك التجاري األردني

دعوات فقط

Misk – Ramallah
 Ramallah Old City Across from Jordan Commercial Bank




