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Οι καλλιτέχνες μαθαίνουν πώς να δημιουργούν
οπτικοακουστικό υλικό από το σπίτι
τους και να το προωθούν στο διαδίκτυο

Το πρόγραμμα

Στόχοι

Performers Go Online

να αντιμετωπιστεί η έλλειψη βασικών γνώσεων των καλλιτεχνών πάνω
στην κινηματογράφηση και στην ψηφιακή προώθηση,

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για τη στήριξη και τον εφοδιασμό των
καλλιτεχνών με τις απαραίτητες δεξιότητες σχετικά με τη
κινηματογράφηση και την αυτοπροβολή στο διαδίκτυο.

να βοηθηθούν οι καλλιτέχνες να διατηρήσουν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα από τα σπίτια τους, ακόμα και όταν είναι άνεργοι ή σε
αναστολή,

Σκοποί
Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες και συγκεκριμένα
τους καλλιτέχνες, να είναι δημιουργικοί ως προς το τεχνικό κομμάτι της
οπτικοακουστικής παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου στο σπίτι.
Αποσκοπεί επίσης στο να δημιουργήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο για
την προώθηση της δουλειάς τους και την επαφή τους με διάφορους
φορείς στον πολιτιστικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

να προσφερθούν οι βασικές γνώσεις σχετικά με τον κινηματογραφικό
εξοπλισμό, το φωτισμό, την ηχογράφηση, την επεξεργασία βίντεο και την
αφήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς λόγω χαμηλού
προϋπολογισμού,
να αναπτυχθεί ένα σύνολο μεθόδων, τεχνικών και συμβουλών σχετικά με
τη σωστή διαφήμιση μιας οπτικοακουστικής δημιουργίας και την
επιτυχημένη αλληλεπίδραση με το κοινό και τους πιθανούς αγοραστές
.

Το πρόγραμμα προσφέρει:
Εξ αποστάσεως μαθήματα ψηφιακής οπτικοακουστικής δημιουργίας,
που περιλαμβάνουν τα βασικά στην κινηματογράφηση όπως η χρήση
κάμερας, ο φωτισμός, η ηχογράφηση, η επεξεργασία βίντεο και η
αφήγηση. Όλα στα πλαίσια του “diy” (κάντο μόνος σου) τρόπου σκέψης.
40ωρες εκπαιδεύσεις, δοκιμασμένες για πάνω από 3 μήνες σε 30
συμμετέχοντες από Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία.
Διεκπεραιώνονται από εκπαιδευτές ειδικούς στον κινηματογράφο και
την ψηφιακή προώθηση.
4 διαδικτυακά σεμινάρια για τους συμμετέχοντες ώστε να
παρουσιαστούν οι εκπαιδεύσεις, να απαντηθούν ερωτήσεις και να
τονωθεί το ομαδικό πνεύμα και η αλληλεπίδραση.
Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις πάνω στην ψηφιακή προώθηση.
Περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την προώθηση μέσω μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και YouTube, προώθηση σε πολιτιστικά ιδρύματα,
συμβουλές για τη δημιουργία σύντομων διαφημίσεων από το σπίτι και
πλατφόρμες στις οποίες μπορεί έπειτα το περιεχόμενο να παρουσιαστεί.
40ωρη δοκιμαστική εκπαίδευση από εκπαιδευτές ειδικούς στον
κινηματογράφο και την ψηφιακή προώθηση
Αναρτήσεις βίντεο των καλλιτεχνών στο YouTube, φτιαγμένα στο σπίτι.

