OPROEP : Individuele meetings met sales agents
Tijdens de Day of the Doc op 25 maart 2017 nodigen Flanders Doc en Creative Europe Media Desk 6
internationale sales agents/experts uit om hun inzichten in internationale distributie van
documentaire films te delen. De sales agents zijn dan ook beschikbaar voor korte adviesgesprekken
met Vlaamse producenten en filmmakers.
Je kan je kandidaat stellen voor een 15'-gesprek met de volgende personen:
- Anaïs Clanet, www.widehouse.org
- Tijana Djukic, www.taskovskifilms.com
- Peter Jaeger 1, Jaeger Creative
- Elina Kewitz, www.newdocs.de
- Emma Simpson, www.journeyman.tv
- Liselot Verbrugge 2, www.autlookfilms.com
De gesprekken starten om 12u15 en lopen door tot ca. 14u45.
Producenten en filmmakers die een gesprek willen boeken, sturen hun kandidatuur per mail naar
info@flandersdoc.be voor 10 maart 2017.
De aanvraag bestaat uit een e-mail met:
- je contactgegevens (mail, telefoon)
- wie je wil spreken, in volgorde van voorkeur (check de websites van de sales agents om te
checken of je project zou passen in hun catalogus).
- een pdf-bijlage met een "2-pager" (max 2 blz.) in het Engels: korte beschrijving van het project dat
je wil bespreken, met status en financieringsplan / track record van de maker en producent / link
naar trailer of ander visiemateriaal.
De plaatsen zijn beperkt. Er zal een selectie gebeuren.
De projecten moeten aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen:
- toezegging van ontwikkelings- of productiesteun door het VAF
- betrokkenheid (commitment) van minstens één tv-zender, distributeur of buitenlandse
coproducent
- de filmmaker/producent is full member van Flanders Doc
Bijkomende selectiecriteria:
- status van het project
- track record van de makers
- internationaal potentieel van het project

Zullen die dag eveneens beschikbaar zijn voor afspraken/advies:
- Paul Pauwels 1, directeur van het European Documentary Network (www.edn.dk)
- Simon Vrebos, aanbodverantwoordelijke documentaire bij Canvas.
Voor een afspraak met deze personen zijn de bovenvermelde minimumvoorwaarden niet van
toepassing, en het is ook niet nodig om een project voor te stellen. Je moet je wel voor 10 maart
aanmelden via mail.

1 Peter Jaeger en Paul Pauwels maken deel uit van de selectiecommissie documentaire bij het VAF. Om deontologische

redenen kunnen zij NIET aangesproken worden over projecten die op dat ogenblik als steunaanvraag bij het VAF ter
beoordeling liggen (aanvragen ingediend op de deadline van 6/3 bij VAF Filmfonds).
2 Nog onder voorbehoud

