P R O P O S TA
WORKSHOP COM FILME
D E C U R TA - M E T R A G E M

DIVULGUE O SEU MUNICÍPIO
Veja nossos filmes no site:

www.marceloribeiro.com

APRESENTAÇÃO
WORKSHOP COM O DIRETOR MARCELO RIBEIRO
OBJETIVO
O objetivo desta proposta é a realização de um filme de curta-metragem, com
roteiro original, para divulgar o seu município e as suas atrações turísticas em
uma mistura de DOCUMENTÁRIO com FICÇÃO.
A preparação dos atores será feita em um “workshop de interpretação
para cinema e TV”, com o cineasta e diretor Marcelo Ribeiro, autor do
projeto, onde os atores serão dirigidos na gravação de suas cenas.
O workshop será realizado em 3 encontros, com 4 horas de duração, cada um.

No workshop, os participantes farão exercícios de interpretação para as
câmeras, com as cenas reais a serem gravadas para o filme.
O workshop tem o limite de 30 participantes e, desta turma, serão selecionados
os personagens para o elenco do filme.
Obs.: Não é necessária qualquer experiência anterior em cinema ou TV.
2 - DOCUMENTÁRIO
Entremeado com a ficção, teremos depoimentos “curtos” de personalidades
locais (empresários, políticos, professores, comerciantes, moradores),
trazendo um pouco mais de informações sobre o dia a dia da cidade.
3 - LOCAIS DE GRAVAÇÃO
As gravações serão realizadas em locações reais da
cidade e redondezas, inclusive com a produção de
imagens aéreas, com drone, enriquecendo ainda
mais o material, para a montagem do filme.
4 - O FILME
Com roteiro e direção de Marcelo Ribeiro, o filme
terá uma duração aproximada de 30 minutos,
com uma previsão média de três a quatro dias
de filmagem.

5 - O ROTEIRO
O roteiro do filme será desenvolvido durante o workshop, juntamente
com os alunos/participantes, já definindo o elenco que dará vida aos
personagens na trama, em sua parte ficcional.
Na parte documental, teremos curtos depoimentos sobre a região, com empresários, comerciantes, donos de restaurantes, representante da prefeitura,
secretaria de Turismo e personalidades locais.
O roteiro será uma mistura de realidade e ficção, com o objetivo principal
de divulgar o município e atrair novos turistas para essa maravilhosa região,
recheada de belezas e encantos naturais.

6 - A EDIÇÃO E A FINALIZAÇÃO
O filme será editado e sonorizado paralelamente aos dias de gravações e
será finalizado logo após o término das gravações.
7 - A EXIBIÇÃO E OS CERTIFICADOS
Concluída a edição, o filme será exibido para os participantes e convidados, em
local e horário conveniente a todos.
Nessa ocasião, serão entregues, aos atores participantes do filme, certificados
de participação no workshop de interpretação.

Participante de um workshop,
recebendo o seu Certificado,
das mãos do diretor Marcelo
Ribeiro, após o término das
filmagens.

8 - A DIVULGAÇÃO NA INTERNET
Após a sua conclusão, o filme será exibido no
YOUTUBE, e todos poderão compartilhar o
link para seus contatos, amigos e familiares,
aumentando a visibilidade do trabalho realizado.

CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

• Para a realização do projeto proposto, há um valor fixo, que custeia todas as
etapas do projeto, inclusive com transporte, estadia e alimentação.
Envie-nos uma mensagem de email para contato@marceloribeiro.com ou
pelo whatsapp +55 21 98038-7712 e receba detalhes sobre esse valor.

TEMPO PARA A PRODUÇÃO DO FILME
A “previsão” de tempo para a realização do trabalho proposto pode variar de
7 a 9 dias, divididos da seguinte forma:
(três) dias para o Workshop e criação do roteiro do filme;
• 3Início
das gravações dos depoimentos para a parte documental, além
da produção de imagens de apoio.

• 3 (três) a 4 (quatro) dias de gravações para o “curta-metragem”
• 1(um) a 2(dois) dias para finalização e exibição (estimativa).
OBSERVAÇÕES
A montagem da turma de atores para o “workshop” ficará por conta do
contratante.
As personalidades locais para a parte documental, também serão escolhidas
pelo contratante e não devem ultrapassar a 10 convidados para depoimentos.
Sem mais para o momento, aguardamos contato para agendar datas ou tirar
dúvidas sobre a realização dos trabalhos.
Atenciosamente,

Marcelo Ribeiro

