ΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κορυφαίοι εναριογράφοι αποκαλφπτουν και διδάςκουν όλθ τθ
μεκοδολογία ςυγγραφισ και προϊκθςθσ εναρίων

Θ Ζνωςθ εναριογράφων Ελλάδοσ οργανϊνει το εξειδικευμζνο
εμινάριο – Εργαςτιριο για τθν «Σζχνθ και Σεχνικι του εναρίου». Σο
μοναδικό αυτό καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε
όλουσ εκείνουσ που οραματίηονται, με ςφμμαχό τουσ τθ μεγάλθ δφναμθ
τθσ εικόνασ, να δϊςουν ςάρκα και οςτά ςε μία ιςτορία τουσ ειπωμζνθ
με εικόνεσ ςτον κινθματογράφο ι/και ςτθν τθλεόραςθ.
τουσ ςυμμετζχοντεσ κα παρουςιαςτεί όλθ θ μεκοδολογία και οι
τεχνικζσ ςυγγραφισ αλλά και προϊκθςθσ ενόσ εναρίου.
το ςεμινάριο κα διδάξουν γνωςτοί και καταξιωμζνοι Ζλλθνεσ
εναριογράφοι. Οι 33 ςυνολικά διδακτικζσ ώρεσ του ςεμιναρίου
επιμερίηονται ςε:
 Θεωρθτικά μακιματα ςεναριογραφίασ και προϊκθςθσ ενόσ
εναρίου.
 Εργαςτιρια υγγραφισ (Workshops) ολοκλθρωμζνων εναρίων για
τον κάκε ςυμμετζχοντα, και
 Producer’s Point of View – Extra Bonus:
α) Όλα τα ενάρια που κα ζχουν ολοκλθρωκεί με το πζρασ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα τφχουν περαιτζρω επεξεργαςίασ
εφόςον αυτι κρικεί απαραίτθτθ από τον ειςθγθτι του εργαςτθρίου.
κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ είναι θ δυνατότθτα υποβολισ
των εναρίων ςτο πρόγραμμα Producer’s Point of View.
β) Θα δοκεί ζγγραφθ κριτικι άποψθ ωσ Producer’s Point of View
όςον αφορά τισ πικανότθτεσ που ζχει το κάκε ςενάριο να
παραχκεί/υλοποιθκεί με χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ Κζντρου
Κινθματογράφου, τθσ ΕΡΣ ι άλλου Φορζα.
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Πρόγραμμα εμιναρίου
Εργαςτιρια υγγραφισ (Workshops)
 Μζςα από ομάδεσ εργαςίασ, κάκε ςυμμετζχων γράφει τθ δικι του
μικροφ μικουσ ταινία και ςυμμετζχει ςε αςκιςεισ δθμιουργικισ
γραφισ κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ διαφορετικϊν projects.

Θεωρία
 Βαςικζσ Αρχζσ
Από τθν αρχικι ιδζα ςτθν ιςτορία
Ανάπτυξθ τθσ ιςτορίασ
Προϊςτορία (το παρελκόν του ιρωα)
 Από την αρχική ιδζα ςτο τελικό ςενάριο
Πθγζσ, μοτίβα, κζματα – τα ςτάδια ανάπτυξθσ – το treatment – θ
ςκαλζτα – το γράψιμο ςκθνϊν – οι διορκϊςεισ.
 Χαρακτήρεσ και ςυγκροφςεισ (χαρακτήρων)
Γζνεςθ, ανάπτυξθ και εξζλιξθ χαρακτιρων
Διάλογοι, υπαινιγμοί και ςιωπζσ
 Αφηγηματικζσ δομζσ
Σο κτίςιμο τθσ ιςτορίασ – τρόποι αφιγθςθσ – κανόνεσ κλαςςικισ
δραματουργίασ – Διάρκρωςθ, Κλιμακϊςεισ, επίπεδα ςφγκρουςθσ.
 Δημιουργώντασ χαρακτήρεσ
Θζατρο και ςενάριο: ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Ηθτιματα κεατρικισ
και λογοτεχνικισ διαςκευισ.
Αξιολόγθςθ και ανάλυςθ ςεναρίου. Θ ςυμβολι τουσ ςτθ βελτίωςθ
του ζργου. Σο τρίγωνο τθσ δθμιουργίασ: Παραγωγι-ενάριοκθνοκεςία
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 Το ςενάριο ςτην ταινία τεκμηρίωςησ
Σο ςενάριο ςτο documentaire (ζρευνα και τεκμθρίωςθ)
Ομαδικι ςυνεργαςία
Οι προφορικζσ μαρτυρίεσ ςτο ντοκιμαντζρ-Μεκοδολογία
προςζγγιςθσ και τεκμθρίωςθσ
Πραγματικότθτα και Δραματουργία *ι πϊσ γίνεται ςενάριο μια
πραγματικι ιςτορία+
Docudrama και biopic
 Σεναριακά είδη
Σα κινθματογραφικά είδθ και οι ςυμβάςεισ τουσ – διαφορετικά ςτυλ,
φορμά και budgets – κινθματογραφικό και τθλεοπτικό ςενάριο –
Μικροφ και μεγάλου μικουσ - Δράμα, κωμωδία και οι ενδιάμεςεσ
αποχρϊςεισ. Σα αρχζτυπα και θ ςυμβολι τουσ ςτθ ςυγγραφι του
ςεναρίου
 Η Αγορά του ςεναρίου – Τακτικζσ προώθηςησ, πώληςη
Αγορά ςεναρίου. Παραγωγι και ςενάριο. Φορείσ χρθματοδότθςθσ
(Ε.Κ.Κ. και ΕΡΣ) Σθλεοπτικά κανάλια, Φεςτιβάλ – Πνευματικά
δικαιϊματα και τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ – κυκλϊματα
παραγωγισ, διανομισ, εκμετάλλευςθσ.

Διδάςκοντεσ
τα κεωρθτικά μακιματα και εργαςτιρια κα διδάξουν*: Κϊςτασ
Καπώνθσ, Βαςίλθσ Κεςίςογλου, Ιφιγζνεια Κολλάρου, Όλγα
Μπακοποφλου, Αλεξάνδρα Μπελεγράτθ, Νατάςα Μποηίνθ, Γιάννθσ
Ξανκόπουλοσ, Ρζνα Ρίγγα, Βαςίλθσ πθλιόπουλοσ, Θάνοσ Σςάμπρασ,
Θλίασ Φλωράκθσ, Άννα Χατηθςοφιά, Αλζξανδροσ Κακαβάσ.
* ανάλογα με τθν διακεςιμότθτά τουσ

Βεβαίωςθ Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ
ε όςουσ παρακολουκιςουν το εμινάριο μζχρι τζλουσ κα χορθγθκεί θ
επίςθμθ βεβαίωςθ εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ τθσ Ζνωςθσ
εναριογράφων Ελλάδοσ.
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Ημερομθνίεσ Διεξαγωγισ:
άββατο 22 Ιουνίου 10:00-19:00
Κυριακι 23 Ιουνίου 10:00-19:00
άββατο 29 Ιουνίου 10:00-19:00
Αξία εμιναρίου:
1. Εγγραφι: 20,00€
2. Δίδακτρα:
Α. Κατθγορία 280,00€ (όςοι δεν ανικουν ςτθν κατθγορία Β)
ε άτοκεσ δόςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτισ δυνατότθτεσ κάκε
ςυμμετζχοντα.
Β. Κατθγορία 240,00€ (φμφωνα με τθν ακόλουκθ λίςτα με τίτλο
«Εκπτωτικές Κατηγορίες»)
ε άτοκεσ δόςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτισ δυνατότθτεσ κάκε
ςυμμετζχοντα.
* Ζκπτωςθ 10% και ςτισ 2 κατθγορίεσ για εφάπαξ καταβολι
Πλθροφορίεσ – Εγγραφζσ :
www.senariografoi.gr και ςτο eseseminars@gmail.com
Εκπτωτικζσ Κατθγορίεσ
1. υμμετοχι ςε διαγωνιςμό ςεναρίου τθσ Ε..Ε.
2. Μζλθ τθσ Ε..Ε.
3. Θκοποιοί, ςκθνοκζτεσ, μοντζρ, παραγωγοί και εν γζνει άτομα
του Οπτικοακουςτικοφ χϊρου, των ΜΜΕ, του Πολιτιςμοφ και τθσ
Επικοινωνίασ γενικότερα.
4. Άνεργοσ ι άνεργο ι ορφανό μζλοσ οικογζνειασ.
5. Σρίτεκνοι/ Πολφτεκνοι / Μονογονεικι Οικογζνεια
6. Γονείσ / αδερφοί / ςφηυγοι εκπαιδευτικοί.
7. ΑμΕΑ ι Μζλοσ οικογζνειασ με ςοβαρι αςκζνεια ι αναπθρία.
8. πουδαςτζσ ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ., Κολλεγίων, ΑΕΙ, ΣΕΙ, Νυχτερινοφ
Λυκείου, Μουςικϊν και Δραματικϊν χολϊν.
9. Οικογζνεια / άτομο χαμθλοφ ειςοδιματοσ / υνταξιοφχοι
10.Ομαδικζσ εγγραφζσ.
11.Μζλοσ Καλλιτεχνικισ – Πολιτιςτικισ ζνωςθσ, ομίλου, ςυλλόγου
κ.λ.π.
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