Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo điện ảnh 4.0
Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hiệp hội
Prenez Du Relief (đơn vị tổ chức liên hoan phim 3D Angoulême, Cộng hòa Pháp),
với sự tài trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, tổ chức khóa đào tạo Điện ảnh 4.0
cho mọi đối tượng quan tâm đến nghệ thuật điện ảnh.
Mục tiêu
Điện ảnh mới của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tích hợp các công nghê thực
tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhận tạo, định dạng dọc… để đạt được những hiệu
ứng chưa từng có, đặt biệt là trong sự tương tác trực tiếp với người xem.
Khóa đào tạo Điện ảnh 4.0 đem đến sự tiếp cận kiến thức và cơ hội thực hành các
kỹ thuật 4.0 mới nói trên trong thiết kế, biên tập phim ảnh và âm thanh.
Học viên sẽ có trải nghiệm trực tiếp về làm phim ngắn thông qua kiến thức và kinh
nghiệm của các chuyên gia Việt Nam và Pháp.
Nội dung
 Xu hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong điện ảnh
 Xây dựng kịch bản
 Nghiệp vụ đạo diễn
 Kỹ thuật quay phim
 Xây dựng âm nhạc trong điện ảnh
 Biên tập điện ảnh
Ưu thế của chương trình
 Các học viên được tiếp cận các kỹ thuật mới trong điện ảnh: Thực tế ảo, Thực
tế tăng cường, Trí tuệ nhận tạo (AI), Điện ảnh dọc, Định dạng nổi, Điện ảnh
tương tác…
 Các nội dung giảng dạy luôn có sự kết hợp với đối chiếu thực tế, thực hành
 Giảng viên là các chuyên gia Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực điện ảnh
 Tác phẩm thực hiện sau khóa đào tạo có thể được sử dụng để dự thi Cuộc thi
phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc (tổ chức bởi IFI).
Đối tượng tham gia
 Các nhà đạo diễn, sản xuất phim và kỹ thuật viên điện ảnh

 Mọi đối tượng quan tâm đến nghệ thuật điện ảnh và mong muốn xây dựng các
sản phẩm điện ảnh ứng dụng công nghệ mới
Thời lượng và địa điểm đào tạo
- Thời lượng: 8 tuần (3-5 buổi/tuần), từ 22/4/2019 đến 15/6/2019
- Địa điểm: Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam.
Học phí: 7.500.000 VNĐ
Quy mô tuyển sinh: 25 - 30 học viên/lớp.
Thời gian nộp đăng ký (theo mẫu): 15/01/2019 – 15/04/2019.

LIÊN HỆ :
Viện Quốc tế Pháp ngữ

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37549505

Hotline: 089 959 8899

Website: ifi.vnu.edu.vn
Email: etudesifi@gmail.com

Facebook: IFI.VNU

