
HAVE A PASSION FOR FILM?
WANT TO JUMPSTART YOUR FILM CAREER? 

WANT TO GO TO PARIS?

LA FÉMIS GULF FILM PROGRAM 2015
Learn filmmaking in Paris at La Fémis

Image Nation, in partnership with Total, is giving four 
Emiratis the chance to study at La Fémis French 
National Film School, one of the top 10 film schools in 
the world. 

You will have tuition, flights and accommodation paid 
for in the Gulf Film Program, from August to September 
2015. All training takes place in Paris, at the historic 
Pathé Studios in the heart of Montmartre.

The five week program focuses on filmmaking theory 
through the study of cinema, screenwriting, film 
fundamentals, directing, aesthetics, production, and 
French cinema taught by La Fémis’ esteemed instructors. 
Each student will also learn practical filmmaking skills 
through the development and production of their own 
short film at the end of the course. 

Please apply at:
imagenationabudhabi.com/la-femis

Shortlisted applicants will be interviewed and selected by the scholarship sponsors, along with the Cultural 
Services of the French Embassies and La Fémis according to the application criteria. 

Former La Fémis students have gone on to receive 
prestigious film prizes, from the Cannes Film Festival, 
the Venice Film Festival, and the Berlinale.

UAE nationals from all backgrounds, between the ages 
of 21 and 30 years old, are invited to apply. 

The application materials, including the following, must 
be submitted by 5pm on Saturday, April 18, 2015:

• An application form
• Resume + picture
• Motivation letter
• Autobiographical three-page document
• One page essay on a French film
• Any existing artistic portfolio  

(photography, drawing, films…)
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برنامج  الخليج السينمائي في مدرسة الفاميس 2015
دعوة للتعرف على صناعة السينما في مدرسة الفاميس العريقة في باريس

هل لديك شغف بعالم السينما؟ 
هل ترغب بالتوجه للعمل في صناعة األفالم؟ 

هل تود الذهاب إلى باريس؟ 

تقدم إيمج نيشن بالتعاون مع شركة توتال، فرصة 
لإلنضمام إلى دورة تدريبية صيفية ألربعة طالب 

إماراتيين لتعلم صناعة األفالم في مدرسة "الفاميس" 
العريقة في فرنسا، والتي تعد واحدة من أهم عشر 

مدارس سينمائية على مستوى العالم.

سيتم تمويل البرنامج التدريسي ورحالت الطيران واإلقامة 
ضمن برنامج الخليج السينمائي الذي يستمر من أغسطس إلى 

سبتمبر 2015. وسيقام البرنامج التدريسي في باريس ضمن 
استوديوهات باثي التاريخية في قلب منطقة مورتمارتر.

 
ويركز البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أسابيع على تطبيق 

المهارات النظرية في صناعة األفالم والتي تشمل كتابة 
السيناريو وأساسيات صناعة األفالم واإلخراج واإلنتاج، وذلك تحت 
إشراف مجموعة من أهم المدرسين المتخصصين في مدرسة 

الفاميس العريقة. كما سيتعلم كل طالب المهارات العملية 
من خالل تطبيق المعلومات في إنتاج فيلم قصير يعمل على 

صناعته في نهاية الدورة التدريبية. 

 ستجرى المقابالت مع المؤهلين بعد دراسة جميع الطلبات، وسيتم اختيارهم عن طريق الرعاة الرسميين للبرنامج، 
بالتعاون مع قسم الخدمات الثقافية في السفارات الفرنسية ومدرسة ال فاميس وفقًا للمعايير المطلوبة. 

يرجى تقديم الطلب عبر الموقع االلكتروني:
imagenationabudhabi.com/la-femis

وقد سبق للمتخرجين من مدرسة ال فاميس العريقة أن 
حصدوا جوائز هامة في أبرز المهرجانات العالمية مثل مهرجان 

كان ومهرجان البندقية ومهرجان برلين. ويدعو المنظمون 
جميع المواطنين اإلماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 

سنة للتقدم بالمشاركة.

يجب تقديم طلب االشتراك والذي يتضمن كافة البيانات التالية 
قبل الساعة الخامسة مساًء من يوم السبت 18 أبريل، 2015: 

• نموذج طلب اإلشتراك	
• السيرة الذاتية + صورة شخصية	
• رسالة تحفيز	
• مستند سيرة ذاتية من ثالث صفحات	
• مقال صفحة واحدة عن فيلم فرنسي	
•  أي خبرات فنية متوفرة 	

)تصوير، رسم ، سينما.....(
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