Skvělý start s FILMOVOU NADACÍ

V roce 2020 vstoupila FILMOVÁ NADACE do své 15. sezony. Společný projekt
České televize, innogy a Barrandov Studio podporuje autory nerealizovaných scénářů
celovečerních hraných filmů a nabízí vítězné scénáře producentům k realizaci.
Dosud se divákům představilo 12 filmů, jež vznikly na základě nadací podpořených scénářů. Jsou to například:
Poupata (premiéra 2011): čtyři sošky Českých lvů, cena Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří
na MFFKV
Kobry a užovky (premiéra 2015): šest sošek Českých lvů, účast v hlavní soutěži na MFFKV a cena za mužský
herecký výkon (Kryštof Hádek)
Domácí péče (premiéra 2015): jedna soška Českého lva a množství dalších tuzemských i mezinárodních
ocenění, mj. účast v hlavní soutěži na MFFKV a cena za ženský herecký výkon (Alena Mihulová)
Instalatér z Tuchlovic (premiéra 2016): přes 1,6 milionu diváků během televizní premiéry
Domestik (premiéra 2018): jedna soška Českého lva, účast v hlavní soutěži na MFFKV
Teroristka (premiéra 2019): vysoká divácká návštěvnost v kinech

Ve scenáristické soutěži FILMOVÉ NADACE se potkávají profesionálové
i amatéři a všichni mají stejnou výchozí pozici. Co je podstatné?
• anonymní posuzování prací porotou předních odborníků
• žádné vstupní poplatky
• finanční odměna pro vítěze
• zcela bez závazků
• oceněný scénář má šanci zaujmout producenty s možností realizace do filmové podoby
• mediální pozornost během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Scenáristická soutěž FILMOVÉ NADACE má od roku 2018 dvě kategorie.
• hlavní kategorie
• kategorie Hvězda zítřka určená pro autory do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář
celovečerního hraného filmu

Neváhejte a pusťte se do psaní scénáře.
• Za dobu svého trvání podpořila nadace už 100 scenáristů a 96 projektů částkou 10,3 milionu Kč.
• Nadace je otevřená i projektům, které již mají své producenty, pokud ještě nebylo zahájeno natáčení.
• V roce 2020 se v kinech představí čtyři filmy podle scénářů oceněných FILMOVOU NADACÍ,
konkrétně Modelář, Šarlatán, Tichý společník a Kryštof.
• Uzávěrka dalšího kola scenáristické soutěže je 28. 2. 2020.
• Více informací o pravidlech pro poskytování nadačních příspěvků i podrobné
podmínky pro zasílání prací jsou dostupné na www.filmovanadace.cz.

Na vaše dotazy jsme připraveni:
FILMOVÁ NADACE
Jana Kalvodová, správce nadace

tel.: 602 702 319
e-mail: info@filmovanadace.cz

www.filmovanadace.cz

