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RILIS PERS

Workshop Masterclass Project Change! 2009

Tahun 2008 yang lalu Kalyana Shira Foundation meluncurkan Project Change!, sebuah sarana
pengembangan film dokumenter yang mengundang filmmaker Indonesia untuk mengikuti
workshop master class film dengan tema Kesehatan Reproduksi Perempuan. 24 filmmaker dari
12 kota di Indonesia datang untuk menghadiri workshop selama 3 hari di Jakarta dengan
pemateri yang berpengalaman dalam bidangnya. Pada akhir workshop setiap peserta
mempresentasikan ide film dokumenternya, dan setelah melalui proses seleksi 8 orang finalis
diundang untuk melakukan production pitching hasilnya
4 orang sutradara Ucu Agustin, Lucky Kuswandi, Iwan Setiawan, dan Ani Ema Susanti dan
script mereka siap diproduksi dengan fasilitasi dari Kalyana Shira Foundation dan Kalyana
Shira Film.

Karya kolektif mereka dirangkai dalam film antologi ‘Pertaruhan’ yang ditayangkan perdana di
JiFfest 2008, dan diputarkan untuk publik tanggal 16 Januari 2009 di jaring bioskop Blitz
Megaplex di Jakarta dan Bandung. Film Pertaruhan juga ditayangkan di festival film
international Berlinale 2009, Hong Kong International Film Festival 2009, Bangkok International
Film Festival 2009, Kampus di dalam dan luar negeri dan pemutaran dalam roadshow di Bogor,
Cirebon, Yogyakarta, Malang, Batam, Lampung, Bengkulu, Denpasar, dan akan menyusul ke
kota-kota Jambi, Pontianak, Aceh, dan Makassar.

1/2

Masterclass Project Change 2009
Written by KSFO webmaster
Tuesday, 18 January 2011 17:19 - Last Updated Friday, 21 January 2011 05:54

Kini, Kami mengundang 26 tim dengan total 29 peserta dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Solo, Denpasar, dan Flores untuk mengikuti masterclass workshop Project Change!
2009 yang diadakan di Ciawi –Bogor pada tanggal 28-31 Oktober 2009 dengan tema utama
Perempuan dan Kemiskinan. Seperti tahun sebelumnya workshop akan dilanjutkan dengan
presentasi ide cerita, seleksi finalis, production pitching untuk para finalis, dan produksi film
untuk ide cerita terpilih.

Workshop ini akan dilanjutkan dengan pitching session pada tanggal 14 November 2009, di
Jakarta. 8 dari seluruh peserta akan diundang untuk mengikuti pitching session dimana setiap
peserta mempresentasikan ide film dokumenter mereka berbekal informasi dan diskusi pada
workshop Project Change! 2009. 3 dari 8 ide film terbaik akan diproduksi oleh Kalyana Shira
Foundation selama tahun 2010 dan rencananya akan ditayangkan pada akhir tahun 2010.

Project Change! adalah program Kalyana Shira Foundation yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada filmmaker Indonesia untuk menyuarakan perhatiannya pada permasalahan
perempuan, memberdayakan film dokumenter untuk membentuk opini publik, dan menyediakan
materi diskusi dan pendidikan informal untuk pemberdayaan perempuan, dan memberikan
suara kepada kelompok-kelompok marginal yang ada di sekitar kita.
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