Invitation by Abdelkarim Mirghani Cultur Centre - Um Durman

ور�ش عمل �سينمائية
دعوة ل�صناع الأفام وامخرجن ال�صودانين للتفاعل مع نظرائهم من �صوي�صرا والتعرف على
اأ�صاليب �صناعة الأفام الروائية و الت�صجيلية.
اإ�صتملت ور�س العمل علي تدريبات ي  :تقنيات الت�صوير ال�صينمائي  ،ت�صجيل وت�صميم �صريط
ال�صوت  ،الإ�صاءة وت�صحيح الألوان  ،امونتاج .
�سارك ي الور�ش ال�سينمائية  :مركز عبدالكرم مرغني الثقاي � ،صودان فيلم فاكتوري  ،جماعة
الفيلم ال�صوداي  .بتعاون كرم من معهد جوتة الأماي � ،صوديا ( مبادة التنمية ال�صودانية )

Diverse Film Workshops
An invitation to the Sudanese and Swiss Filmmakers to
exchange their knowledge of ilmmaking through workshops
and discussions:
Documentary ilmmaking
Fiction Filmmaking
Sound recording and sound design
Cinematography and new technologies
Lightening and color correction
Editing

دعوة للفن ال�سوداي
دعوة مفتوحة لكل الفنانن ال�صودانين للم�صاركة ي ور�صة عمل للتعريف بفنونهم  ،وت�صوير
واإجاز ماي�صمى الدمو تيب ( �صريط التعريف )
تهدف الدعوة اإى بناء قاعدة معلومات و تد�صن �صفحة للفنانن ال�صودانين على الإنرنت مثل
بوابة للفن ال�صوداي لكل امهتمن.
عقدت الور�صة ي ام�صرح القومي ال�صوداي  ،م�صرح الفنون ال�صعبية  ،مركز عبدالكرم مرغني
الثقاي .

Demo-Tape Open Call
Actors were invited to present their work.
All performances were recorded in order to
create a presentation-video to be published
on a website.
The Open Call was held at the Sudanese
National Theatre, the Theatre for Traditional
Arts and Abdelkarim Mirghani Cultural
Centre Um Durman.

الطيب �سالح بن الرواية و ال�سينما
Tayeb Salih and the cinema
�صارك جموعة من الأدباء  ،خراء �صينمائين  ،نقاد � ،صناع اأفام وخرجن ي عدد من الندوات Literature-Professors, Film experts, scriptwriters
and ilmmakers have been participating in various
واموائد ام�صتديرة حول تطوير امعاجة ال�صينمائية لرواية مو�صم الهجرة اإى ال�صمال.
عقدت الندوات واموائد ام�صتديرة ي مركز عبدالكرم مرغني الثقاي و مقر جماعة الفيلم ال�صوداي round table and panel discussions about developing .
the ilm script “Season of Migration to the North”.

Film production workshop
Sudanese Line Producers in cooperation with Swiss and
Egyptian Producers researched the production potential
of Film producing in Sudan:
Manpower / Equipments, Permits and Procedures,
Locations and Studios, Accommodations / Transports /
Catering

درا�سة لإمكانات ال�سودان الإنتاجية
 م�صر و �صوي�صرا ي ور�صة عمل عن طبيعة الإنتاج، �صارك مدراء اإنتاج من ال�صودان
 معدات/  القوي الب�صرية:  ركزت اإهتمامات البحث على، ال�صينمائي ي ال�صودان
 الإقامة لفريق/  مواقع الت�صوير والإ�صتوديوهات/  الإجراءات والت�صاريح/الت�صوير
)  التغذية ( الكرينج/ العمل

زيارة لفعاليات ثفاقية
ح�صر فريق العمل اموؤمر ال�صحفي جائزة الطيب �صالح لل�صباب ي الق�صة الق�صرة
الذي يقيمه مركز عبد الكرم مرغني الثقاي اإ�صافة اإى عدد من الفعاليات الثقافية
واحفات الغنائية ي ال�صودان.

Diverse Events
The team attended the press conference of «Tayeb
Salih short stories prize for youth» and visited several
events and concerts in Sudan.

Screenings
Films by the Swiss and Sudanese ilmmakers have
been presented in cooperation with the Sudanese Film
Group and the National Theatre in Um Durman.
TV-Interviews
The team was invited to various interviews to present
the project and the activities in Sudan.

عرو�ش اأفام
، بام�صرح القومي ال�صوداي، اأقيمت عدة عرو�س لأفام �صو�صرية و�صودانية
 كلية جاردن �صيتي للعلوم و التقانة اخرطوم، جماعة الفيلم ال�صوداي
لقاءات تلفزيونية
اأ�صت�صيف فريق العمل ي لقاءات تلفزيونية للتعريف بام�صروع والأن�صطة
.ام�صاحبة له

Location Scouting : Various trips took place to possible locations for the ilm.

زيارات مواقع الت�سوير :قام الفريق بزيارات متعددة للتعرف على مواقع ت�صوير تتعلق باإجاز فيلم �صينمائي عن رواية مو�صم الهجرة اإى ال�صمال

