Hitta nya uppdrag i
Europa

Arbetsförmedlingen Kultur Media och EURES* arbetar för ökad rörlighet på den
europeiska arbetsmarknaden och skapar mötesplatser där arbetsgivare träffar
kulturskapare som vill arbeta eller få uppdrag i Europa.

Arbetsförmedlingen Kultur Media/ EURES anordnar en ”Pitch” för manusförfattare i
Berlin, Tyskland.
Denna annons vänder sig till manusförfattare i Sverige, Danmark och Norge.
Datum: fredagen den 1 december 2017
Tid: 13:00-17:00 (inklusive mingel)
Plats: Felleshuset, Svenska ambassaden i Berlin
Vi bjuder in tyska TV- och filmproduktionsbolag för att lyssna till presentationer av färdiga
manus eller film- och TV-idéer inom genrerna barn- och ungdom, drama och
kriminaldrama.
Presentationen/pitchen inför produktionsbolagen hålls på engelska under ca 8 minuter.
Mötet avslutas med ett mingel där du får möjlighet att knyta direkta kontakter med
producenterna.
Målet med detta arrangemang är att öka uppdragen till manusförfattare.
Observera att Arbetsförmedlingens uppdrag omfattar arbetssökande personer 18-65 år.
Vi har sedan 2013 genomfört sju pitch-arrangemang i Berlin och i Warszawa med
stor framgång. 21% av deltagarna uppger att de har skrivit kontrakt med ett
produktionsbolag.

Ansökan
Du som är yrkesverksam manusförfattare är välkommen att ansöka om att delta i denna
pitch/rekryteringsmöte senast den 30 oktober 2017.
Din ansökan ska bestå av
1. Dina kontaktuppgifter; namn, födelseår, adress, telefon, epost-adress och ev
webb.
2. Foto
3. Meritförteckning/CV över utbildning och projekt/arbete OBS på engelska

4.
5.
6.
7.

På meritförteckningen skall du även ange nivå på dina kunskaper i engelska.
En synopsis av det verk som du kommer att presenterna, på högst en A4.
En kort sammanfattning av din pitch på tre (3) rader på engelska
En kort biografi av dig själv på tre (3) rader på engelska.

Urval och besked
Vi kommer att välja ut ca 12 deltagare i samarbete med en extern part. Urvalet kommer
att ske utifrån matchning mot de produktionsbolag som anmäler sig och ha en spridning
mellan ovan nämnda genrer. Senast den 7 november 2017 kommer urvalet att vara klart
och besked kommer att lämnas till alla som ansökt.
Förberedande möte
Den 10 november 2017 kommer vi att anordna ett möte för information och förberedelse
inför pitchen, i Stockholm. Här kommer vi även att presentera de produktionsbolag som
har anmält sig för att delta i denna pitch. Vi ber dig som ansöker att hålla denna dag fri i
din kalender.
Intervjuresa genom Arbetsförmedlingen
Du som är registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, kan ansöka om
resestöd för att delta på detta rekryteringsmöte i Berlin. Intervjuresa är ett
arbetsmarknadspolitiskt program och arbetsförmedlingen fattar beslut efter att ha gjort en
arbetsmarknadspolitisk bedömning. Läs mer www.arbetsformedlingen.se (sök
Resebidrag).
Välkommen
med
din
ansökan
wanna.spiridonidou@arbetsformedlingen.se
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