ТОВ «Студія 10»

ВИСПА. Заявка

Додаток 1
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу II)
ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)

Назва кінопроєкту
Виробник

Виспа
ТОВ «Студія 10»
Директор: Десятерик Максим Валентинович
Продюсер
Максим Десятерик
Режисер
Олександра Громова
Громадянство/місце проживання Україна / Київ
Перший фільм
Так
Сценарій
Оригінальний
Автори сценарію
Катерина Демчук
Олександра Громова
Громадянство/місце проживання Україна / Київ
Україна / Київ
Напрям конкурсного відбору
Фільми
Група конкурсного відбору
Національний фільм
Вид сесії
Нетематична
Вид фільму
Ігровий повнометражний фільм-дебют
Жанр
Комедія / Драма
Мова оригінальної версії
Українська
Колір
Кольоровий
Тривалість (хв.)
90
Формат зйомок
Цифровий
Формат копій
Цифровий
Стислий зміст кінопроєкту
У село повертається перша кохана колишнього лісничого;
довідавшись про це, його дружина, заробітчанка в Португалії,
спішно приїздить в Україну. Біля села саме починається
видобуток бурштину. Як уберегти село від бурштинової
лихоманки, а родину від знади першого кохання, коли все
летить шкереберть?
Знімальний період
Лютий 2021
Червень 2021
Кількість знімальних днів
30 днів
Країна зйомок
Тривалість (тижнів)
Україна
Натура: 7
Павільйон / інтер’єр: 4
Заплановані дати прем'єрного показу
Німеччина, лютий 2022
Україна, травень 2022
Загальний бюджет
11,996,952.73 грн.
Орієнтовний обсяг державної підтримки 11,996,952.73 грн.
До заявки додаються: синопсис, режисерське бачення, продюсерське бачення, маркетингова стратегія,
біографія та фільмографія режисера-постановника, біографія та фільмографія продюсера, біографія та
фільмографія автора сценарію, кіносценарій, перелік творчого складу знімальної групи, орієнтовний
календарний план виробництва фільму та місця основних зйомок, кошторис фільму, календарний план
фінансування фільму за рахунок Державного бюджету України, посилання на попередні фільми
режисера, копія диплому про освіту режисера, фінансовий план фільму (Додаток3), копії договорів, що
підтверджують наявність авторських прав на сценарій, копії реєстраційних документів (копія статуту,
виписка з ЄДР, копія наказу про призначення керівника, реєстраційний номер облікової картки
платника податків керівника), довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом, довідка про
банкрутство та довідка про відсутність інших обмежень.
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