
Day of the Doc 2022
VRIJDAG 25 MAART 2022
Wagehuys, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
(tijdens het Docville filmfestival)

PRODUCER ZKT FILMMAKER ZKT PRODUCER (M/V)

PROGRAMMA

13u30  Onthaal

14u LISTEN2ME: Pitch
 Jonge en minder jonge makers pitchen hun
project of idee voor een documentaire film aan
de aanwezigen, bestaande uit documentaire
producenten, Canvas, en andere professionelen
uit de sector.
Ter voorbereiding kunnen de pitchers een
pitch-workshop volgen op donderdag 24 maart.

15u30 Pauze

16u TALK2ME: Speed-date
 Pitchers en andere geïnteresseerden hebben
individuele gesprekken met producenten en
andere professionelen. Dat kan gaan over een
bepaald project, rond de uitbreng van een film,
over impact maken met film, of gewoon advies
of informatie van ervaren personen.

17u30 Einde

Wie met filmplannen zit denkt er vaak niet snel
aan om naar een producent te stappen. Er zijn
niet veel documentaire producenten in
Vlaanderen, en de weg erheen is voor veel
filmmakers onbekend.

Toch zijn producenten altijd op zoek naar
contacten met nieuwe filmmakers met frisse
ideeën en intrigerende projecten. Producenten
kunnen een meerwaarde bieden aan een project
in een vroeg stadium, zelfs nog voor de
scenariofase.

In deze Day of the Doc geven de Vlaamse
producenten een forum aan jonge en minder
jonge filmmakers om zichzelf en hun eventuele
projecten te presenteren aan producenten en
andere stakeholders. Pitch je project, of krijg
informatie uit eerste hand van mensen die de
sector door en door kennen en je filmplannen
sterker kunnen maken.

Welkom op de Day of the Doc 2022!



JE WIL EEN PROJECT/IDEE PITCHEN

Voorwaarden:
- Je studeert af of bent afgestudeerd van een filmschool
of bent al enige tijd professioneel actief in de audiovisuele
sector;
- Je hebt een project of een idee voor een documentaire
film waarvan je denkt dat het rijp is om minstens
scenariosteun aan te vragen bij het VAF;

Verloop van de pitch:
- De pitcher krijgt 6 minuten om, al dan niet met gebruik
van beeldmateriaal, zijn/haar project/idee voor te stellen.
- Korte reacties van de aanwezigen
- Pitchen mag in het Nederlands of in het Engels

Kandidatuur stellen:
- Presenteer je project op max. 2 pagina’s A4 (pdf)
- Voeg je CV toe (max. 1 pagina)
- Laat weten of je beeldmateriaal wil laten zien (video,
foto, slides)
- Stel je kandidaat via deze link
- Deadline: 15 maart om 15u.

Selectie: 
- Er worden een achttal projecten geselecteerd
- De selectie wordt bekend gemaakt op 18 maart.

JE WIL DEELNEMEN AAN DE 
SPEED-DATE

Voor wie?
- Geselecteerde pitchers nemen
automatisch deel aan de speed-date.
- Niet-geselecteerde pitch-kandidaten
nemen automatisch deel aan de speed-
date voor zover er plaatsen zijn.
- Iedereen kan zich kandidaat stellen voor
de speed-date via deze link
- Deadline: 21 maart

Wie kan je spreken?
- Vlaamse documentaire producenten
- Canvas stuurt een afgevaardigde
- Filmpact stuurt een afgevaardigde
(www.filmpact.be)
- Andere stakeholders uit de sector: nog
te bevestigen

JE WIL DE PITCH BIJWONEN ALS
TOESCHOUWER/WAARNEMER

Inschrijven is verplicht, voor 21 maart.

Voor kandidatuur en inschrijvingen KLIK HIER
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