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“CIAK” νέα ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για  το Workshop Συγγραφής σεναρίων! 

Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαρτίου  2019 και λήγει στις 08 Απριλίου 2019. 
 

Το έργο CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and 
valorize tourism potential of the programme area through 
cinema) στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Ηπείρου 
συνεχίζει τις δράσεις του!  

Ανακοινώθηκε η  διεθνής πρόσκληση  το Workshop 
Screenwriting Experience Greece-Puglia. 

Το CIAK αναζητά 15 σεναριογράφους για να 
συμμετάσχουν στο Workshop Screenwriting, σκοπός του οποίου 
είναι να ενώσει τις Περιφέρειες της Ηπείρου,  της Δυτικής Ελλάδας, 
των Ιόνιων Νησιών και την Περιφέρεια Puglia  της Ιταλίας μέσω της 
συγγραφής σεναρίων για ταινίες. 
Οι συμμετέχοντες (15 σεναριογράφοι) θα εργαστούν στα σενάρια 
τους μαζί με τους εκπαιδευτές και στο τέλος του έργου, θα 
παραδώσουν 15 σενάρια (ένα ο καθένας) που σχετίζονται με τις 
περιοχές ενδιαφέροντος. Αυτά τα σενάρια θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές ταινίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την 
προστιθέμενη αξία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και 
ιδιαίτερα μεταξύ της περιφέρειας της Απουλίας και των περιφερειών της Ηπείρου, των Ιόνιων 
Νησιών και της Δυτικής Ελλάδας)! 

Η διεθνής πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του έργου  CIAK (Common 
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through 
cinema) για το εργαστήρι  «Ελλάδα-Απουλία ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»  θα διαρκέσει 3 
εβδομάδες, είναι προγραμματισμένο σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους (Μάιος / Ιούνιος 
2019 και Σεπτέμβριος / Οκτώβριος 2019) και σε 3 διαφορετικά μέρη (Κέρκυρα, Περιφέρεια 
Ηπείρου και Μπάρι). Στην Ήπειρο, η κατ αρχήν προβλεπόμενη περίοδος  διεξαγωγής του 
εργαστήριου είναι μέσα στον Ιούνιο. 

Για την συμμετοχή, η πρόσκληση  και η φόρμα υποβολής της αίτησης  είναι διαθέσιμη στον 
σύνδεσμο: https://ciak.avarts.ionio.gr/participants/ για δε περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι σεναριογράφοι μπορούν να επικοινωνούν   στο : av-ciak@ionio.gr   Οι  αιτήσεις 
μπορούν να υποβληθούν  το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2019,    22:59 CET (UTC+1).. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο αμέσως προσεχές διάστημα  θα διοργανώσει στα Ιωάννινα 
Info Day σχετικά με τις προβλεπόμενες δράσεις της και την συμμετοχή της στο CIAK.  

Η  Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο CIAK με άλλους τρεις εταίρους από την 
Ελλάδα,  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την 
Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κύριος  δικαιούχος του έργου CIAK  είναι το 
ίδρυμα  Apulia Film Commission Foundation, συνεργαζόμενος δε  εταίρος είναι η 
Περιφέρεια της Puglia / Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της 
Επικράτειας. 

 

Μείνετε συντονισμένοι…      Interreg VA Greece-Italy 

Interreg CIAK 

https://greece-italy.eu/tag/ciak/ 
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