
  

 

IMPACT PRODUCING VOOR DOCUMENTAIRE FILM
              oproep voor projecten

MOOOV ACADEMY, een nieuw initiatief van Flanders Doc en Mooov, is op 
zoek naar documentaire filmprojecten voor een IMPACT-TRAJECT.

Geïnspireerd door buitenlandse initiatieven als The Good Pitch en de Nederlandse Impact Academy, 
zal MOOOV ACADEMY enkele Vlaamse docu-projecten begeleiden bij het opzetten van een impact 
strategie. MOOOV ACADEMY is een opvolger van de Good Mooov pitch, maar gaat veel verder 
dan enkel pitchen. Het is een intensief traject om de impact van de geselecteerde projecten te 
optimaliseren.

WAT BIEDT MOOOV ACADEMY? 

• MOOOV ACADEMY neemt het loon ten laste van een impact producer die  
  (afhankelijk van de noden van het project) gemiddeld 1 à 2 dagen per week  
   gedurende een 8-tal maanden zal samenwerken met het filmteam om een impact 
   strategie uit te werken.
• MOOOV ACADEMY organiseert opleidingsmomenten voor impact producer en 
   filmteam.
• Kick-off moment op de openingsavond van het MOOOV filmfestival, waar de 
   geselecteerde projecten worden voorgesteld.
• Organisatie van een presentatiemoment (‘pitch’) van het project en de
   impactcampagne eind 2018, aan een relevant publiek.
• Inzet van de netwerken van MOOOV en CERA.

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

• (majoritair) Vlaamse documentaire projecten
• het project heeft door zijn onderwerp of aanpak een ‘impact’-potentieel: d.w.z. 
   dat de film het potentieel heeft om maatschappelijke tendenzen of opvattingen 
   positief te beïnvloeden. 
• het project is in het stadium van productie, pre- of postproductie: er mag 
   verondersteld worden dat de film voltooid zal worden tegen eind 2018 of eerste 
   helft 2019.
• regisseur en producent zijn bereid om deel te nemen aan de opleidingssessies 
   die door MOOOV ACADEMY worden georganiseerd.
• het project heeft een ervaren producent die open staat voor impact producing
• de producent betaalt een deelnamefee (nog te bepalen – max. 1000€ - korting 
   voor Flanders Doc leden is voorzien).

AANVRAAG

De aanvraag gebeurt door de producent.
Stuur een beknopte presentatie van het project (2-pager) naar info@flandersdoc.be voor 9 februari.
Wij nemen daarna zelf contact met je op.


