Додаток 1
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборі (пітчингу)
Назва кінопроекту
Виробник
Продюсер (для телесеріалів можна зазначати
креативного продюсера)
Режисер
Громадянство / місце проживання
Перший фільм
Сценарій
Якщо адаптація, зазначається джерело
Автор сценарію
Громадянство / місце проживання
Напрям конкурсного відбору
ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ВИД СЕСІЇ
ВИД ФІЛЬМУ

ЖАНР
Мова оригінальної версії
Колір
Тривалість (хв)
Формат зйомок
Формат копій
СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

Янгол
ТОВ»Магнат-Медіа»
Скобун Сергій
Ікім Наталія Василівна
Українець/Україна
Ні
Оригінальний
Скобун
Сергій
українець

Україна
Фільм дебют
Національний фільм

Не тематична
Ігровий для
широкої
аудиторії
триллер
українська
Кольоровий
12-15хв
35 мм
Цифровий

16 мм
:
Цифровий

Пара Янголів. Досвідчений і
мудрий проводить стажування для
молодого початківця . Для цього їх
відряджують на Землю, до людей, де
вони мандрують містом Х .
Старший
Янгол
відводить
небезпеку від декількох людей, які
пов'язані
між
собою
низкою
обставин і подій. Серед цих людей і

дівчинка Дарина. Але за такий
порятунок необхідно заплатити.
Платою є життя однієї людинилітньої жінки, бабусі Дарини.
Потенційні
жертви
концентруються
на
незначних
життєвих
складнощах
,в
які
потрапляють на протязі дня і навіть
не усвідомлюють про ту небезпеку ,
яка була відвернута від них при
втручанні Янгола.
Чи рівноцінний такий обмін?
Початківець Янгол знаходить для
себе відповіді .

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД
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Кількість знімальних днів
Країна Украіна

Натура:
/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу) жовтень 2020
Країна 1: Україна
Країна
2:Британія

Країна 3: США, Канада, Південна
Корея, Іспанія,Франція—
листопад-грудень 2020р.
1,411952,00
1,411952,00

Загальний бюджет
Орієнтовний обсяг державної підтримки

До заявки додаються: синопсис, режисерське бачення, продюсерське бачення, маркетингова
стратегія, біографія-фільмографія режисера-постановника, продюсера, автора сценарію,
кіносценарій, перелік знімальної групи, календарний план виробництва фільму, кошторис,
календарний план фінансування фільму, посилання на попередні фільми, копії реєстраційних
документів, копія договору авторських прав.
(перелік документів)

Дата заповнення ______________
Контактні дані:
_______________
(посада)

_______________

______________

(підпис)

(П.І.Б.)

