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свечено отворање

Кино Милениум, 21.10.2016, 19:30 часот
ИТАЛИЈАНСКА ТРКА – БРЗ КАКО ВЕТРОТ (филм на Матео Ровере)
Џулија отсекогаш имала страст за мотори. Потекнува
од семејство кое со генерации било шампион
во моторни трки. Таа е возач на тркачки
автомобили и е исклучителен талент што
се натпреварува со само 17 години во ГТ
Шaампионатот, под водство на нејзиниот
татко Марио. Но, еден ден, сè се
менува и Џулија останува сама да се
справува со патеката и со нејзиниот
живот. Ситуацијата дополнително се
усложнува со ненадејното враќање на
братот на Џулија, Лорис, екс возач на
тркачки автомобили, сè уште несигурен
и со неверојатен инстинкт за возење.
Принудени да работат заедно, преку
емотивниот ролер костер од настани за брзо
ќе откријат колку е тешко и истовремено важно
да се биде семејство.

П

очетокот на вашата приказна е сѐ. Без тој почеток, вие немаше да бидете
тука. Без него, во универзумот ќе згаснеше уште една ѕвезда, уште едно
битие, уште еден мал универзум вткаен во него. Вашите приказни се
важни за нас, а бидејќи вие самите сте јунаци на вашите приказни – ВИЕ СТЕ
И НАШИ ЈУНАЦИ.
Оттука, по четврти пат, ги сплотивме нашите умови, срца, енергии и сили
за да создадеме мал универзум од сите ваши приказни – наш сопствен
СКАЗНОВЕРЗУМ. Ви ги посветуваме следниве шест дена, од 21. до 26.
октомври само вам и ве покануваме да зачекорите во уште еден неверојатен
универзум преполн приказни, универзумот на филмови, или ако претпочитате
– филмоверзумот. Секој филм е нова приказна и таа може да потекнува било
од вашето соседство или дури од Катар. Сакаме да им дадеме простор на сите
ваши приказни и заедно со вас, сакаме да создадеме нова приказна, таква
што ќе нѐ надживее и ќе им раскаже на следните генерации за магичниот
Џифониверзум кој низ годините заедно го создававме.
Уште еднаш, повторно, ќе ви доделиме бел лист хартија и нетрпеливо ќе
чекаме да ги запишете вашите мисли. Потрудете се да остават трага, да бидат
величенствени, да бидат прекрасни и неприкосновени, и да бидат големи и
недосегливи како сиот Универзум!

OPENING CEREMONY

City Cinema Milenium, 21.10.2016, 19:30 h
ITALIAN RACE - FAST LIKE THE WIND (by Matteo Rovere)
Giulia has always had the passion for motors. She
comes from a family which has brought out generations of motor racing champions. She is a
race car driver and an exceptional talent who
even competes, at only 17 years old, in the
GT Championship, under the guidance of
her father Mario. But one day, everything
changes and Giulia finds herself alone,
tackling the track and dealing with her
life. The situation is further complicated by the unexpected return of Giulia’s
brother, Loris, a former race car driver,
completely unreliable yet with an extraordinary instinct for driving. Forced to work
together, they will soon discover, through an
emotional roller coaster of events, how hard
and important it is to try to be a family.

T

he beginning of your story is everything. Without that beginning you wouldn’t
be here. Without it, the universe wouldn’t count another star, it wouldn’t count
another being,it wouldn’t count another small universe inside its own. Your
story is important to us and you are the heroes of your stories, so YOU ARE OUR
HEROES.
This is why, for the fourth time, we have put our heads, hearts, energies and
strengths together to create a small universe from all your stories- our own STORYVERSE. We dedicate these six days, from the 21st to the 26th of October, only
to you and we’re inviting you to step into another marvelous universe full of stories
– the universe of movies or, if you prefer, the movieverse. Every movie is a new
story that can come from as near as your neighbor to as far as Qatar. We want to
give space to all your stories and, together with you, we want to create a new story,
one that would outlive us all and would tell the new generations of the spectacular
Giffoniverse we have created together throughout the years.
Once again, we’ll make sure to give you a blank page waiting eagerly for you to
write down your thoughts. So make them count; make them glorious, make them
splendid, and make them just as grand as the whole Universe!
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ПРОГРАМА, 21-26 октомври

PROGRAMМЕ October 21-26

21.10.2016 (Петок)

21.10.2016 (Friday)

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Вселенски кучиња
+ дискусија
11:30 Ужинка
12:00 Tура низ Кинотека
13:00 Работилници:
- Кореодрама
- Стрип
- Анимација
- Pocket gallery
Кино МИЛЕНИУМ
19:30 Свечено отворање

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Space Dogs
+ discussion
11:30 Brunch
12:00 Tour across the Cinameteque
13:00 Workshops:
- Choreodrama
- Comic book
- Animation
- Pocket Gallery
MILENIUM CINEMA
19:30 Opening

Juniors - MNT

Јуниори - КИНОТЕКА

22.10.2016 (Сабота)

Јуниори - КИНОТЕКА

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Авантурата на
Нели + дискусија
11:30 Ужинка
13:00 Работилници:
- Кореодрама
- Стрип
- Анимација
- Pocket gallery

23.10.2016 (Недела)

Јуниори - КИНОТЕКА

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Син велосипед
+ дискусија со Нурсен Четин Корекен

11:30 Ужинка
13:00 Работилници:
- Кореодрама
- Стрип
- Анимација
- Pocket gallery
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24.10.2016 (Понеделник)
Јуниори - КИНОТЕКА

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Малиот гангстер
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Работилници:
- Кореодрама
- Стрип
- Анимација
- Pocket gallery

25.10.2016 (Вторник)
Јуниори - КИНОТЕКА

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Момчето фантом
+ дискусија
Гласање и Пополнување на евалуациите за фестивалот и содржините
12:00 Ужинка
13:00 Работилници:
- Кореодрама
- Стрип
- Анимација
- Pocket gallery

26.10.2016 (Среда)
КИНО МИЛЕНИУМ

19:00 Свечено затворање, 		
прогласување на победници

* 15:00 Секој ден организиран превоз назад до училиштата

22.10.2016 (Saturday)
Juniors - MNT

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Nelly’s Adventure
+ Q&A
11:30 Brunch
13:00 Workshops:
- Choreodrama
- Comic book
- Animation
- Pocket Gallery

23.10.2016 (Sunday)
Juniors - MNT

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Blue Bicycle
+ Q&A with Nursen Cetin Köreken
11:30 Brunch
13:00 Workshops:
- Choreodrama
- Comic book
- Animation
- Pocket Gallery

24.10.2016 (Monday)
Juniors - MNT

09:00 Arrival and registration
09:00 Screening of The Little Gangster
+ Q&A
12:00 Brunch
12:30 Workshops:
- Choreodrama
- Comic book
- Animation
- Pocket Gallery

25.10.2016 (Tuesday)
Juniors - MNT

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Phantom Boy
+ Q&A
Voting and filling of the evaluation
forms for the festival and its contents
12:00 Brunch
13:00 Workshops:
- Choreodrama
- Comic book
- Animation
- Pocket Gallery

26.10.2016 (Wednesday)
Milenium Cinema

20:00 Closing Ceremony,
announcing the winners

* 15:00 Every day organized transportation back to the schools
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ПРОГРАМА, 21-26 октомври

PROGRAMМЕ October 21-26

21.10.2016 (Петок)

21.10.2016 (Friday)

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Магла во август
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Работилници:
- Film 101
- Sci-Fi Zone
- Авторски филм
Кино МИЛЕНИУМ
19:30 Свечено отворање

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Fog in August
+ discussion
12:00 Brunch
13:00 Workshops:
- Film 101
- Sci-Fi Zone
- Authorial film
MILENIUM CINEMA
19:30 Opening

Кадети - МКЦ, Кино Фросина

22.10.2016 (Сабота)

Кадети - МКЦ, Кино Фросина

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Рара
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Ревија на македонски филм:
Превртено (101’)
14:45 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:30 Работилници:
- Фотоверзум
- Film 101
- Авторски филм - Sci Fi Zone
- Документарен - One Take Film
филм

23.10.2016 (Недела)

Кадети - МКЦ, Кино Фросина
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09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Кало Поти Црната кокошка + дискусија
12:00 Ужинка
13:00 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:00 Работилници
* Продолжуваат истите работилници
15:00 Ревија на италијански краткометражни филмови
19:00 Интернационална вечер
Филмска музика во изведба
на Јаков Наумовски

Cadets - MKC, Cinema Frosina

24.10.2016 (Понеделник)

Кадети - МКЦ, Кино Фросина

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Кутија
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Ревија на македонски филм:
Панкот не е мртов (104’)
14:45 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:30 Работилници
* Продолжуваат истите работилници

25.10.2016 (Вторник)

Кадети - МКЦ, Кино Фросина

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Ќе дојде денот
+ дискусија
Гласање и пополнување на евалуациите за фестивалот и содржините
12:00 Ужинка
13:00 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:00 Работилници
* Продолжуваат истите работилници
15:00 Ревија на македонски краткометражни филмови

26.10.2016 (Среда)
КИНО МИЛЕНИУМ

19:00 Свечено затворање

22.10.2016 (Saturday)

Cadets - MKC, Cinema Frosina
09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Rara
+ Q&A
12:00 Brunch
13:00 Revue of Macedonian Film:
Upside Down (101’)
14:45 GREEN CARPET:
15:30 Workshops:
- Photoverse
- Film 101
- Authorial Film
- Sci Fi Zone
- Documentary
- One Take Film
film

23.10.2016 (Sunday)
Cadets - MKC, Cinema Frosina

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Kalo Poti - The
Black Han + Q&A
12:00 Brunch
13:00 GREEN CARPET:
15:00 Workshops
* Same workshops continue
15:00 Revue of Italian short films
19:00 International Evening
Film music performed by Jakov
Naumovski

24.10.2016 (Monday)

Cadets - MKC, Cinema Frosina
09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of The Box
+ Q&A
12:00 Brunch
13:00 Revue of Macedonian films:
The Punk Is Not Dead (104’)
14:45 GREEN CARPET:
15:30 Workshops
* Same workshops continue

25.10.2016 (Tuesday)

Cadets - MKC, Cinema Frosina

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of The Day Will Come
+ Q&A
Filling evaluation forms for the
festival and its contents
12:00 Brunch
13:00 GREEN CARPET:
15:00 Workshops
* Same workshops continue
15:00 Revue of Macedonian short films

26.10.2016 (Wednesday)
Milenium Cinema

20:00 Closing Ceremony,
announcing the winners
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ПРОГРАМА, 21-26 октомври

PROGRAMМЕ October 21-26

21.10.2016 (Петок)

21.10.2016 (Friday)

Сениори - МКЦ, Денсинг сала

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Професорот по
виолина + дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Воведни предавања:
- Film 101
- Sci-Fi зона
- Авторски филм
Кино МИЛЕНИУМ
19:30 Свечено отворање

22.10.2016 (Сабота)

Сениори - МКЦ, Денсинг сала

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Заспана девојка
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Ревија на македонски филм:
Превртено (101’)
14:45 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:30 Работилници:
- Фотоверзум
- Film 101
- Авторски филм - Sci Fi Zone
- Документарен - One Take Film
филм

23.10.2016 (Недела)

Сениори - МКЦ, Денсинг сала
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09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Философи
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:00 Работилници
* Продолжуваат истите работилници
15:00 Ревија на италијански краткометражни филмови
19:00 Интернационална вечер
Филмска музика во изведба
на Јаков Наумовски

Seniors - MKC, Dancing Hall

24.10.2016 (Понеделник)

Сениори - МКЦ, Денсинг сала

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: По оној свет
+ дискусија
12:00 Ужинка
13:00 Ревија на македонски филм:
Панкот не е мртов (104’)
14:45 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:30 Работилници
* Продолжуваат истите работилници

25.10.2016 (Вторник)

Сениори - МКЦ, Денсинг сала

09:00 Пристигнување и регистрација
09:30 Проекција: Цвет
+ дискусија
Гласање и пополнување на евалуациите за фестивалот и содржините
12:00 Ужинка
13:00 ЗЕЛЕН ТЕПИХ:
15:00 Работилници
* Продолжуваат истите работилници
15:00 Ревија на македонски краткометражни филмови

26.10.2016 (Среда)
КИНО МИЛЕНИУМ

19:00 Свечено затворање

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of The Violin Teacher
+ discussion
12:00 Brunch
13:00 Workshops:
- Film 101
- Sci-Fi Zone
- Authorial film
MILENIUM CINEMA
19:30 Opening

22.10.2016 (Saturday)

Seniors - MKC, Dancing Hall

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Girl Asleep
+ Q&A
12:00 Brunch
13:00 Revue of Macedonian Film:
Upside Down (101’)
14:45 GREEN CARPET:
15:30 Workshops:
- Photoverse
- Film 101
- Authorial Film
- Sci Fi Zone
- Documentary
- One Take Film
film

23.10.2016 (Sunday)
Seniors - MKC, Dancing Hall

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Philosophers
+ Q&A
12:00 Brunch
13:00 GREEN CARPET:
15:00 Workshops
* Same workshops continue
15:00 Revue of Italian short films
19:00 International Evening
Film music performed by Jakov
Naumovski

24.10.2016 (Monday)

Seniors - MKC, Dancing Hall

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of The Here After
+ Q&A
12:00 Brunch
13:00 Revue of Macedonian films:
Punk Is Not Dead (104’)
14:45 GREEN CARPET:
15:30 Workshops
* Same workshops continue

25.10.2016 (Tuesday)

Seniors - MKC, Dancing Hall

09:00 Arrival and registration
09:30 Screening of Flower
+ Q&A
Filling evaluation forms for the
festival and its contents
12:00 Brunch
13:00 GREEN CARPET:
15:00 Workshops
* Same workshops continue
15:00 Revue of Macedonian short films

26.10.2016 (Wednesday)
Milenium Cinema

20:00 Closing Ceremony,
announcing the winners
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опис на работилниците

џифони македонија 2016 - сказноверзум
јуниори, кинотека

КОРЕОДРАМА (максимум 30 учесници)
Оваа работилница ги внесува учесниците во забавниот
свет на танцот и кореографијата. Преку изучување на
движењата на телото и нивното комбинирање со ритам,
учесниците на оваа работилница ќе искомбинираат
неколку кореографии од познати музички филмови и ќе
имаат настап на свеченото затворање.
СТРИП (максимум 30 учесници)
Работилница преку која учесниците ќе се запознаат со
основите на стрип техниката, која е основа за правење
стори-борд во филмот
аНИМАЦИЈа (максимум 30 учесници)
работилница за запознавање на различните техники на
анимација и креирање на кратки анимирани филмови од
страна на учесниците.
POCKET GALLERY (максимум 30 учесници)
Во оваа работилница учесниците ќе научат и ќе
изработуваат предмети со дрво, хартија и бои. Идејата
е да се покаже како може да се дизајнираат и направат
украсни предмети на едноставен и ефектен начин.

кадети, сениори, младински културен центар
FILM 101 (отворено предавање)
Предавање кое ги воведува учесниците во форматот на
краток филм и можностите кои тој ги нуди. Запознавајќи
се со неколку наративни структури кои одлично се
вклопуваат во овој формат, учесниците ќе се насочат
кон самостојна работа на нивни едноминутни проекти.
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Sci-Fi ZONE (отворено предавање)
Работилница за запознавање на спецификите
и техниките на Sci-Fi жанрот, давање насоки,
менторирање и поддршка во создавањето на краток
Sci-Fi филм преку практична работа.
Авторски филм - Од идеја до премиера
(отворено предавање)
Воведно предавање во кое учесниците ќе се
запознаат со основите на филмската уметност –
кадар, објектив, филмски план, движење на камера,
звук, боја. работилница која ги открива тајните на
основните елементи потребни за градење на драма
во една сцена.
ФОТОверзум (максимум 30 учесници)
Оваа работилница ги воведува учесниците во
техничките и естетските елементи на фотографијата
како уметност. Преку утврдување на значењето
на различните поими, учесниците ќе се оспособат
успешно да изработат свои фотографии преку кои ќе
го претстават својот универзум.
One take film (максимум 20 учесници)
Гостување на еминентни филмски работници од
Хрватска кои ќе водат работилница за запознавање со
техниките на снимање филм во еден кадар.
документарен филм (максимум 20 учесници)
гостување на еминентни филмски работници
од Хрватска кои преку оваа работилница ќе ги
запознаваат учесниците со филмската фотографија,
концептот камера и ракување со камера, како и
практична примена на претходнонаведеното.
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WORKSHOP INFO

GIFFONI MACEDONIA 2016 - STORYVERSE
JUNIORS, cinemateque

Choreodrama (maximum 30 participants)
This workshop combines dance and theatre in a unique performance. By learning the movements of the body and their
combinations with the rhythm, the participants on this workshop will merge several choreographies and will perform them
on the closing ceremony.
COMIC BOOK (maximum 30 participants)
Workshop through which the participants will get to know the
basics of the comic book technique, which is a base for making a storyboard in the film.
ANIMATION (maximum 30 participants)
In this workshop participants will lear the different techniques
of an animation and the creating of short animated films by
the participants.
POCKET GALLERY (maximum 30 participants)
Workshop for handmade manufacture with wood, paper and
colors. The idea is to show participants how one can design
and craft various elements in a simple and yet effective way.

CADETS, SENIORS, YOUTH CULTURAL CENTRE
FILM 101 (open lecture)
Lecture that introduces the participants with the form of
short film and the possibilities that it offers. Getting familiar
with several narrative structures that fit nicely in this format,
the participants will be directed towards an independent
work on their own one-minute films.
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Sci-Fi ZONE (open lecture)
Workshop for introducing the specifics and techniques of
the Sci-Fi genre, giving directions, mentoring and support in the creating of a short Sci-Fi film.

Authorial film - From idea to premiere
(open lecture)
Introductory lecture in which the participants will get to
know the basics of the film art - frame, lens, film plan,
camera movement, sound, color. This is a workshop that
reveals the secrets of the basic elements needed for
building up drama on a scene.
photoverse(maximum 30 participants)
This workshop introduces the participants in the technical
and aesthetical elements of photography as art. By establishing the definition of the different terms, the participants
will be able to successfully shot their photographs that will
illustrate their own universe.
One take film (maximum 20 participants)
Lecture by eminent filmmakers from Croatia. In this workshop the techniques of filming in one frame will be introduced and demonstrated.
documentary (maximum 20 participants)
Lecture by eminent filmmakers from Croatia who will
introduce the participants with the film photography, the
camera concept and handling the camera and its practical
use.
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РЕВИЈАЛНА ФИЛМСКА ПРОГРАМА
македонски ИГРАНИ филмови:

„Превртено“, во режија на Игор Иванов Изи (120’, 2007)
„Панкот не е мртов“, во режија на Владимир Блажевски (104’, 2011)
македонски краткометражни филмови:
„Брат за еден ден“ во режија на Стојан Вујичиќ (11’, 2016)
„Долу од рајот“ во режија на Саша Станишиќ (20’, 2015)
„Еклер“ во режија на Марко Ѓоковиќ (30’, 2015)
„Роденден“ во режија на Косара Митиќ (23’, 2015)

организатори / organizers:

M ACEDONI A
Џиф ни М
покровители / patrons:

Djif ni М

италијански краткометражни филмови:
„Убава“ во режија на Алесандро Капитани (10’, 2015)
„Двојство“ во режија на Џанлука Сантони (12’50’’, 2015)
„На пола светло“ во режија на Ана Џиганте (15’, 2016)
„Тоа е убав живот“ во режија на Валерио Атанасио (20’, 2015)
„Ветена земја“ во режија на Франческо Коланџело (20’, 2016)

revue film programme

поддржано од / powered by:

macedonian FEATURE Films:
“Upside Down”, directed by Igor Ivanov Izi (120’, 2007)
“Punk is not dead”, directed by Vladimir Blazevski (104’, 2011)
macedonian short Films:
“Brother for one day”, directed by Stojan Vujichic (11’, 2016)
“Down from the Heaven”, directed by Sasha Stanishic (20’, 2015)
“Ekler”, directed by Marko Gjokovic (30’ 2015)
“Birthday”, directed by Kosara Mitic (23’ 2015)

спонзорИ / sponsorS:

italian short Films:
„Beaitiful“ directed by Alessandro Capitani (10’, 2015)
„Duale“ directed by Gianluca Santoni (12’50’’, 2015)
„In the Half Light“ directed by Аnnа Gigante (15’, 2016)
„It’s a Beautiful Life“ directed by Valerio Attanasio (20’, 2015)
„Promiseland“ directed by Francesco Colangelo (20’, 2016)
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MK

M ACEDONI A

Следете не’ / Follow us:
www.giffoni.mk
		
www.facebook.com/GiffoniMacedonia
https://twitter.com/giffonimk
https://www.youtube.com/giffonimacedonia
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