
Temat för årets festival är TEMPO FLYTTAR HEM och även Tempo Impact Conference flyttar 2021 till
 ett  mindre format. I år lanserar vi Tempo Impact Workshop i samarbete med Kreativa Europa Desk Sverige. 
Även i år fokuserar vi på hur man genom dokumentära uttryck kan göra intryck och avtryck och påverka 
beteenden och strukturer. 

Vi har bjudit in Danielle Turkov, grundare till brittiska Think-Film Impact Production att hålla i årets workshop 
där tre filmare eller bolag/team med varsitt projekt får en unik chans att arbeta med Impact under hennes 
ledning. Kursen består av tre träffar på 1 till 1,5 timme vid varje tillfälle. Det första tillfället sker under festivalen, 
fredag den 12 mars. Den första träffen sker digitalt, senare träffar planeras tillsammans med Danielle. 
Workshopen sker på engelska.

Kort beskrivning av träffarna: 
 - Möte 1: En genomgång av projektet på djupet och av möjligheter vad gäller impact production. 
 (60-90 minuter)
 - Möte 2: Här förfinas strategin för impact-arbetet för att bygga en konkret plan för kommande kampanj. 
 (60-90 minuter)
 - Möte 3: Pitchcoaching, förberedelser och produktion av presentationsmaterial och feedback. 
 (90 minuter uppdelat på 2 x 45 minuter).

Efter genomgången workshop ska det finnas:
 - Plan över teman, aktiviteter, potentiella partners som efter workshopen kan vidareutvecklas. 
 - En presentation av strategierna för impactarbetet. 
 - Praktisk vägledning för hur impactprojektet kan pitchas på bästa sätt till partners och finansiärer.

Låter detta som något för dig? Skicka oss din ansökan som består av två delar: 
 
Projektinformation:  
 - Projektbeskrivning på max två sidor
 - Budget
 - Finansieringsplan, ange vad som är bekräftat
 - CV med filmografi för producent och regissör

Svara på dessa frågor (på engelska)
 - As a creative what/how are you expecting your story to change mind/hearts/perspectives?
 - If you were imagining the impact actions for your film, what would the smallest impact and the 
 dreamiest impact output be?
 - What are the risks involved for the people in the stories/messaging in society?

Deltagaravgift: 750 SEK ex moms per projekt. 
Skicka in din ansökan senast  23:e februari till mailen längst ner i utskicket.
Eventuella tillkommande kostnader för resor och annat till träff 2 och 3 står deltagarna för själva. 

Danielle Turkov från Think-Film Impact Production har på bara fem år hunnit arbeta med ett stort antal 
Oscarnominerade och Emmyvinnare. Bland de filmer hon arbetat med syns The Cave, My Enemy, My Brother, 
Eminent Monsters och iHuman som visades vid fjolårets Tempofestival.  

Dagen arrangeras i samarbete med Kreativa Europa Desk MEDIA Sverige.
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