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Будинки кіно та кіномайстерні землі Північний Рейн-Вестфалія широко відкривають свої двері для 
кінематографістів, яким довелося тікати з України. Перша зустріч буде проходити онлайн, щоб надати 
можливість познайомитися та обмінятися ідеями. Будинки кіно та кіно-майстерні розкажуть трішки про 
себе, хто вони є і чим вони займаються. Кінотворці з України можуть розповісти також про себе і зробити 
короткий пітч свої ідей та майбутніх проектів. Також можна висловити свої думки з приводу необхідної 
техніки та усіх необхідних засобів для реалізації майбутніх кінопроектів. Впродовж онлайн зустрічі можна 
буде познайомитися і обговорити проекти та концепти.
Також щиро запрошуються всі охочі німецькі митці та кінематографісти.
У разі потреби буде присутній перекладач, який перекладатиме з німецької на українську.
Спілкування також можна буде вести англійською мовою.

Лінк до онлайн конференції у Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84734619818?pwd=V0hDOFJ2enhYRnNV-
TGwxMGJ5N1ZuUT09
Ідентифікаційний номер: 847 3461 9818
Пароль: 329465
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Open Doors für Ukrainische Filmschaffende | Mittwoch, 27. April 15:30 Uhr Online

Die Filmhäuser und -werkstätten in NRW öffnen weit ihre Türen für Filmschaffende, die aus der Ukraine flüchten 
mussten. Das erste Online-Treffen ist als Möglichkeit gedacht, sich zu kennenzulernen und auszutauschen. Die 
Filmhäuser und -werkstätten stellen vor, wer sie sind und was sie machen. Die Filmschaffenden können erzäh-
len, was sie brauchen. Dann sehen wir weiter! 
Auch andere Initiativen/Engagierte für die Ukraine aus der deutschen Filmszene sind herzlich eingeladen.
Übersetzung auf Ukrainisch ist möglich. Auch kann das Gespräch auf Englisch geführt werden.

Türöffner: https://us06web.zoom.us/j/84734619818?pwd=V0hDOFJ2enhYRnNVTGwxMGJ5N1ZuUT09
Meeting-ID: 847 3461 9818
Kenncode: 329465

Open Doors for Ukrainian filmmakers | Wednesday, 27 April 15:30 | Online 

The „Filmhäuser & Filmwerkstätten“ (locally based institutions focused on film making, film education and film 
presentation) in North Rhine-Westphalia are opening their doors to filmmakers who had to flee from Ukraine. 
The first online meeting is meant as an opportunity to get to know each other and exchange ideas. Filmhäuser 
& Filmwerkstätten will present who they are and what they do. The filmmakers can tell us what they need. Then 
we‘ll go from there!
Other initiatives and people committed to Ukraine from the German film scene are also cordially invited.
Translation into Ukrainian is possible. Also, the conversation can be held in English.

zoom link: https://us06web.zoom.us/j/84734619818?pwd=V0hDOFJ2enhYRnNVTGwxMGJ5N1ZuUT09
Meeting-ID: 847 3461 9818
Password: 329465
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