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Dear Filmmakers,
As we look forward to the 4th edition of CineGouna Platform, we 
see in what has been achieved great indicators for impressive 
milestones, as about 50 participating projects have had the 
opportunity to enjoy technical and financial support. 

We had no lead, neither in the Arab world, nor internationally—or 
even in Egypt—as we explored the many co-production markets 
distributed all over the world, from CineMart in Rotterdam to 
Carthage, to Final Cut in Venice. What is new here is the size of the 
attraction of sponsors and partners, which did not only escalate 
annually in GFF, but also affected the size of the sponsors’ 
contribution to similar activities in other Egyptian and Arab 
festivals.

During the inaugural edition, the two prizes amounted to US 
$20,000 from GFF and US $40,000 from our kind sponsors—which 
was still a considerable amount for a new, young festival in the 
Arab region. The total in the 2nd edition, however, reached US 
$175,000, and in the 3rd edition, it became US $240,000. This year, 
we will reach around US $350,000. 

The festival was keen to start the activities of its industry arm to 
accompany its 1st edition, aware of the great role entrusted to it 
to play in strengthening the first building blocks of Arab cinematic 
talents, not only through financial support, but in the technical 
maturation of these projects and highlighting them. Year after year, 
the role of the platform grows stronger, with materializing steps 
that make it one of the most influential channels at the regional 
level, gaining a grand international reputation among filmmakers. 
A growing number of Arab projects that had participated in the 
activities of the past three editions have found their way to the 
largest international film festivals, which is something we are 
proud of. 

I welcome all participants, be it the directors, producers, or crew 
members of the participating film projects. I would also like to 
welcome the members of the jury and the industry delegates. 
Thanks are due to Arab and international cinema experts who 
will be the main source of support to these projects, and special 
thanks to the sponsors. I would also like to extend my gratitude to 
the project reading committee and the CineGouna Platform team, 
with its two branches, CineGouna SpringBoard and CineGouna 
Bridge.

I look forward to the rich and informative platform activities. 

Intishal Al Timimi
Festival Director

صناع األفالم األعزاء،
ونحن نتطلع اىل الدورة الرابعة ملنصة الجونة السينامئية، نجد أن ما تحقق 

ييش بالكثري من اإلنجاز، حيث توفرت الفرصة لحوايل 50 مرشوًعا يك تتمتع 

بالدعم الفني واملايل. 

السبق ال عربًيا وال عاملًيا وال حتى مرصًيا، فقد سبقتنا أسواق  لنا  مل يكن 

اإلنتاج املشرتك الكثرية املوزعة يف أرجاء العامل املختلفة ابتداًء من سينيامرت 

يف  الجديد  فينيسيا.  كات  بفاينال  مرورًا  قرطاج  يف  تكميل  إىل  روتردام  يف 

األمر هو حجم االستقطاب املادي للرعاة والرشكاء، الذي مل يتصاعد سنوًيا 

يف الجونة فحسب، ولكن أثر عىل حجم مساهمة الرعاة يف نشاط الفعاليات 

الشبيهة يف بعض املهرجانات املرصية والعربية.

الجونة  مهرجان  جائزيت  إىل  مقسمة  ألًفا   60 بإجاميل  األوىل  الدورة  بدأت 

السيناميئ والتي بلغت وقتها 20 ألف دوالر مع مبالغ الرعاة التي تحددت 

ب40 ألف أخرى. وصل املجموع اإلجاميل يف العام الثاين إىل 175 ألف ويصبح 

350 ألف دوالر  العام إىل نحو  240 ألف ونصل يف هذا  الثالثة  الدورة  يف 

أمرييك.

حرص املهرجان أن يبدأ فعاليات منصته السينامئية مرافقة لدورته األوىل، 

للمواهب  األوىل  اللبنات  تدعيم  يف  لعبه  بها  املنوط  الكبري  للدور  واعًيا 

السينامئية العربية، ليس من خالل الدعم املايل فقط، ولكن يف إنضاج تلك 

املنصة  دور  يتعزز  أخرى  بعد  دورة  عليها.  الضوء  وتسليط  فنًيا  املشاريع 

وتتبلور خطواتها لتكون واحدة من املنافذ األكرث تاثريًا عىل املستوى اإلقليمي 

وتحظى بسمعة دولية واسعة وسط اختصايص السينام. عدد متعاظم من 

وجدت  املاضية  الثالث  الدورات  فعاليات  يف  املشاركة  العربية  املشاريع 

طريقها ألكرب املهرجانات السينامئية الدولية،و األمثلة عىل ذلك أفالم عديدة 

خرجت إىل النور نفتخر بها وتفتخر بها السينام العربية.

أو  املشاركة  السينامئية  املشاريع  مخرجي  سواء  املشاركني  بجميع  أرحب 

منتجيها. أرحب كذلك بأعضاء لجنة التحكيم ومدريب الورش. الشكر موصول 

لخرباء السينام العرب والدوليني الذين سيكونون العون األول لتلك املشاريع.  

وفريق  املشاريع  قراءة  لجنة  أشكر  أن  أود  كام  للرعاة  خاًصا  شكرًا  أوجه 

منصة الجونة السينامئية بفرعيها املنطلق والجرس.

أتطلع اىل دورة مفيدة وغنية

انتشال التميمي
مدير المهرجان

THIS FESTIVAL هذا المهرجان
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Video Library  
El Gouna Film Festival invites accredited 
sales agents, distributors, broadcasters, 
and festival programmers to the Video 
Library located at TU Berlin, with open 
access from October 24 - 31, 10 a.m. to 4 
p.m. The Video Library offers a selection 
of films from the GFF program that are 
available for sale and distribution.  

Who’s Here Online Guide
Each participant of CineGouna Platform 
will have access, through their Eventival 
accounts, to an online guide featuring 
all guests and attendees. Who’s Here 
will include contact information and a 
direct messaging function to facilitate 
networking and promote communication 
with key industry professionals.

Accreditation Office  
Accreditation badges can be collected in 
person at the Accreditation Office at TU 
Berlin. 

CineGouna Platform Accreditation Office 
Hours:

October 23-24: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
October 25- 29: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Please make sure you wear your badge 
at all GFF events, including CineGouna 
Platform activities.

Emergency Contact
In case of emergency, you can reach the 
Egyptian Police on the hotlines 122, 126 
or 180. For any other urgent CGP related 
matters, you can call +20 100 0006098. 

Shuttle Service
Shuttle buses go directly from all hotels 
to TU Berlin every 10 minutes from 9:20 
a.m. to 10:30 p.m., from 12:00 p.m. to 1:00 
p.m., and from 2:00 p.m. to 3:00 p.m. 
Additional shuttle buses leave hotels at 
11:00 a.m., 11:30 a.m., 1:30 p.m., and 3:30 
p.m. Transportation will also be provided 
to all cinemas. Please refer to the map in 
your welcome package for more details 
about the routes and pickup points.   

خدمة النقل
يتم توفري خدمة النقل من جميع الفنادق إىل يت 

يو برلني كل 10 دقائق يف الفرتة ما بني 9:20 ص 

إىل 10:30 ص، 12:00 ظ إىل 1:00 م، ومن 2:00 

م إىل 3:00 م.

تغادر حافالت منتظمة إضافية من الفنادق يف 

الساعة 11 ص، 11:30 ص، 1:30 م

و3:30 م. 

سيتم توفري وسائل انتقال لجميع دور السينام. 

ملزيد من التفاصيل حول املسارات ونقاط 

االلتقاء، يرجى الرجوع إىل الخريطة يف حقيبة 

املهرجان

مكتب االعتماد
ميكن الحصول عىل بطاقة اعتامد املهرجان 

بشكل شخيص من مكتب االعتامد املوجود يف 

يت يو برلني.

مواعيد مكتب االعتماد:

23-24 أكتوبر/ترشين األول : 11:00 ص-5:00 م

29-25 أكتوبر/ترشين األول 9:00 ص-5:00 م

يرجى حمل بطاقة اعتامد املهرجان أثناء 

حضورك كل فعاليات مهرجان الجونة مبا فيها 

أنشطة منصة الجونة السينامئية.

CGP SERVICES خدمات منصة الجونة السينمائية

CineGouna Premium Lounge
Open only to Premium Badge holders, 
CineGouna SpringBoard industry guests 
and filmmakers, and CGP sponsors, the 
Premium Lounge is available for private 
meetings between industry guests and 
filmmakers of participating projects/films. 
The Lounge is open from October 25 to 29, 
from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

مكتب االستعالمات
يقع داخل مكتب االعتامد يف يت يو برلني، 

ومفتوح يف الفرتة ما بني 25 إىل 29 أكتوبر/

ترشين األول 2020 من الساعة الـ10 صباًحا 

وحتى الساعة الـ5 مساًء.

صالة منصة الجونة المميزة
مفتوحة فقط لحاميل البطاقات امُلعتمدة من 

ضيوف منطلق الجونة السيناميئ وصناع األفالم 

وُرعاة منصة الجونة السينامئية، كام ُتتاح لعقد 

االجتامعات الخاصة ما بني ضيوف الصناعة 

وأصحاب املرشوعات امُلشاركة. ُتفتح القاعة يف 

الفرتة ما بني 25-29 أكتوبر/ترشين األول  من 

الساعة الـ10 صباًحا وحتى الـ5 مساًء.

مكتبة األفالم
يدعو مهرجان الجونة السيناميئ وكالء مبيعات 

األفالم واملوزعني، والعارضني ومربمجي 

املهرجانات الستخدام مكتبة الفيديو املوجودة 

يف يت يو برلني واملتاحة من 24-31 أكتوبر/ترشين 

األول 2020 من الساعة الـ10 صباًحا وحتى 

الساعة الـ4 مساًء. تضم املكتبة مختارات من 

برنامج عروض مهرجان الجونة السيناميئ املتاحة 

للتسويق والتوزيع.

Information Desk  
Located in the Accreditation Office at TU 
Berlin, the Information Desk is open from 
October 25 to 29, from 10:00 a.m. to 5:00 
p.m.

جهة االتصال في حالة الطوارئ
يف حالة الطوارئ ميكن االتصال بالرشطة عىل 

األرقام الساخنة 122، 126 أو 180. يف حالة 

أي طارئ آخر يتعلق بفعاليات منصة الجونة 

السينامئية ميكن االتصال برقم: 

+20(100) 000-6098

دليل "ّمن ُهنا" اإللكتروني
كل املشاركني يف منصة الجونة السينامئية 

ميكنهم عن طريق حساباتهم عىل موقع 

إيفنتيفال أن يتم إضافتهم إىل الدليل اإللكرتوين 

الذي يتضمن كل الضيوف  املشاركني يف مهرجان 

الجونة السيناميئ. يتضمن الدليل معلومات 

االتصال الخاصة بالضيوف ووسيلة مبارشة 

لالتصال بهم لتسهيل عملية التعارف بني محرتيف 

الصناعة وتعزيز التواصل بينهم. 
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Siza Zayed
CineGouna Bridge
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CineGouna SpringBoard 
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Artistic Director
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FILM DEPARTMENT  قسم البرمجة
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Manager
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GUEST LIAISON قسم الضيافة JURY LIAISONS ضيافة لجنة التحكيم
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A creative hub for minds and markets, CineGouna Platform is an industry-
oriented event created to support and empower Egyptian and Arab 
filmmakers and help them find artistic and financial support. CineGouna 
Platform presents the CineGouna SpringBoard and CineGouna Bridge 

programs that provide opportunities for sharing and learning.

CineGouna SpringBoard is a project development and co-production lab 
that offers opportunities to find creative and financial support for Arab 
film directors and producers with projects in development or films in 
post-production. 

CineGouna Bridge is a meeting point and a forum for dialogue between 
different cinematic voices, in which Arab filmmakers and their 
international counterparts engage in and share their perspectives on 
a wide range of subjects related to the social and business aspects of 
cinema.

ABOUT CINEGOUNA PLATFORM

تهدف منصة الجونة السينامئية، إىل خلق مساحة إبداعية لألفراد واألسواق السينامئية، وُتعد جزًءا 

ال يتجزأ من مهرجان الجونة السيناميئ. املنصة فعالية موجهة لصناعة السينام ُخلقت بهدف تطوير 

ومتكني صناع األفالم العرب، ومساعدتهم عىل إيجاد الدعم الفني واملايل الالزم. تقدم املنصة مبادرتني 

هام منطلق الجونة السيناميئ وجرس الجونة السيناميئ، اللذان يقدمان الفرص للتعلم واملشاركة.  

األفالم واإلنتاج املشرتك، يهدف إىل متكني  لتطوير مشاريع  منطلق الجونة السينمائي مخترب 
صناع األفالم العرب من منتجني ومخرجني عن طريق توفري الدعم اإلبداعي واملايل الالزم لهم. تم استالم 

طلبات التقديم ملشاريع األفالم الروائية والوثائقية الطويلة يف مرحلة التطوير واألفالم يف مرحلة ما بعد 

اإلنتاج، من خالل دعوة تقديم مفتوحة لجميع صناع السينام من العامل العريب. 

جسر الجونة السينمائي نقطة لقاء ومنتدى للحوار بني األصوات السينامئية املختلفة. يستعد 
الدوليني مشاركة  الرابعة. ميكن لصانعي األفالم العرب ونظرائهم  الجرس للرتحيب بضيوفه يف دورته 

أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من املواضيع املتعلقة بالجوانب االجتامعية واالقتصادية لصناعة 

السينام. يقدم جرس الجونة السيناميئ هذا العام: ورًشا للعمل ومحارضات ونقاشات لعدد من محرتيف 

وخرباء صناعة السينام. 

عن منصة الجونة السينمائية
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Master Classes  
Master classes are one of the highlights 
of the festival. The audience has the 
privilege of listening to a 2-hour intimate 
conversation with an industry leader on 
career paths, choices and challenges, the 
nature and philosophy of film art, etc. 

المحاضرات
إحدى الفعاليات الرئيسية للمهرجان، حيث 

يتاح للجمهور فرصة االستامع إىل حوار عىل 

مدار ساعتني مع أحد رواد الصناعة عن مسريته 

املهنية واالختيارات والتحديات وطبيعة وفلسفة 

فن صناعة األفالم.

CINEGOUNA PLATFORM ACTIVITIES

حلقات النقاش و موائد الحوار
خالل مدة املهرجان، سُتتاح الفرصة للمشاركني 

أن يستمعوا إىل مجموعات من ضيوف حلقات 

النقاش وهم يتشاركون وجهات نظرهم عن 

موضوعات عدة منها متويل وتوزيع األفالم، 

وسوف ُتتبع كل جلسة نقاش بجلسة أخرى 

لَطرح األسئلة والتعليق  واإلجابة عليها.

ورش العمل
يعقد املهرجان سلسلة من ورش العمل التي 

تم تطويرها بالتعاون مع رشكائنا، وسيعمل 

املشاركون عىل جوانب معينة يف مجال اإلنتاج 

السيناميئ، وبدعم من خرباء محرتفني يف مجال 

صناعة السينام.

عروض األفالم
ُتعرض نسخ العمل األوىل لألفالم التي وقع 

االختيار عليها يف مرحلة ما بعد اإلنتاج يف أول 

يومني أو ثالثة أيام من الربنامج وذلك يك يتمكن 

الُصَناع واملستشارين وأعضاء لجان التحكيم من 

مشاهدتها قبل االجتامع بفريق كل عمل.

Roundtable & Panel Discussions
During the 9-day festival, participants 
will have the opportunity to listen to 
moderated groups of panelists sharing 
their perspectives on subjects such 
as financing and distribution. Each 
discussion will be followed by a Q&A 
session.

Workshops 
The festival will conduct a series of 
workshops developed with our partners. 
Participants will work on specific aspects 
of film production over the course 
of several days with the support of 
experienced industry professionals in the 
field.

Screenings  
Rough-cut screenings of the selected 
films in post-production are scheduled 
during the first 2-3 days of the program in 
order to allow industry guests,  mentors 
and jury members to watch them  before 
they meet with the projects’ teams.

Mentorship Sessions
Each project/film is assigned one mentor. 
The teams meet with their mentors on the 
days prior to their scheduled pitches, in 
order to incorporate valuable advice into 
their presentations.

جلسات التوجيه
يتم تخصيص مستشار لكل مرشوع، والذي 

يقابل فريق عمل املرشوع قبل الجلسة امُلقررة 

لعرض مرشوعهم إلضافة أية نصيحة رضورية إىل 

عرضهم التقدميي.

أنشطة منصة الجونة السينمائية

جلسات عرض المشروعات
ُتخصص جلسات َطرح ملرشوعات األفالم 

املشاركة مبنطلق الجونة السيناميئ يتبعها 

مناقشة، بإجاميل 18 جلسة عرض.

تقام الجلسات يف الفرتة ما بني 26-28 أكتوبر/

ترشين األول 2020

Pitch Sessions
Each project/film participating in 
CineGouna SpringBoard is scheduled for 
a pitch, followed by a Q&A session. There 
will be a total of 18 pitch sessions, and

they will take place between October 26 
- 28.

Private Meetings
Our team facilitates the scheduling of 
private meetings for all participating 
projects and films with industry guests. 
Requests for meetings can be sent to  
cinegounaplatform@elgounafilmfestival.com.

االجتماعات الخاصة
يقوم فريق عمل منصة الجونة السينامئية 

بتيسري جدولة اجتامعات خاصة بني فرق عمل 

املرشوعات واألفالم املشاركة وبني الضيوف من 

صناع السينام، ميكن طلب هذه االجتامعات عرب 

الربيد اإللكرتوين. 
cinegounaplatform@elgounafilmfestival.com.

جلسات التدريب
يتم تنظيم جلستي تدريب لدعم املرشوعات 

املقدمة إىل منطلق الجونة السيناميئ من أجل 

تقديم أقىص استفادة للمرشوعات املشاركة.

التَحدث إلى الخبراء
سلسلة من املحادثات غري الرسمية -تبلغ 

مدة املحادثة ساعة- مع بعض خرباء الصناعة 

املتميزين الذين يحرضون فعاليات منصة 

الجونة السينامئية.

Training Sessions
A total of 2 training sessions are organized 
to support CineGouna SpringBoard 
projects and films to offer them maximum 
value for their participation.

Chats with the Experts
A series of 1-hour-long casual 
conversations is scheduled with some of 
the distinguished industry professionals 
attending CineGouna Platform.
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SCHEDULE الجدول

OPEN TO PREMIUM AND INDUSTRY BADGE HOLDERS ONLY

BY INVITATION ONLY

OPEN TO ALL GFF BADGE HOLDERS

SU
N  A Conversation with Ali Fazal

Master Class Moderated by: Bushra Rozza

TU Berlin - AUDIMAX

10:30 AM - 12:00 PM

UNHCR and Sawiris Foundation Panel Discussion: Children Matter 
TU Berlin (Audimax) 

12:30 PM - 2:00 PM
25

O
CT

M
O

N Pitch Realization Master Class by 
Netflix by Christopher Mack (Virtual)

Master Class 

TU Berlin - AUDIMAX

10:00 AM - 12:00 PM

Women’s Empowerment Through 
Film 
Panel Discussion

TU Berlin - AUDIMAX

1:00 PM - 2:30 PM

Special Event: 
Uplift4GFF Winners’ 
Event
TU Berlin -  (Room G29)

2:00 PM - 3:30 PM

IEFTA: A Filmmaker's 
Journey from Film Lab 
to VOD Platform Panel 
Discussion (Virtual)
TU Berlin -  (Room G29)

4:00 PM - 5:30 PM

Pitch Sessions
TUB 

9:30 AM - 4:15 PM
26

O
CT

TU
E Digital Media in the Wake of a Global 

Pandemic  

Panel Discussion 

TU Berlin - AUDIMAX

10:30 AM - 12:00 PM

Visual Storytelling and Adapting 
to Changing Conditions 

Master Class by DOP Ahmad Al Morsy

TU Berlin - AUDIMAX

12:30 AM - 2:00 PM

Equity and Access: Changing the 
Hollywood Narrative - Presented by the 
U.S. Embassy and Film Independent 
(Virtual) Panel Discussion

TU Berlin - (G29) 6:00 PM - 8:00 PM

Pitch Sessions
Sea Cinema  

10:30 AM - 2:40 PM
27

O
CT

W
ED Creating Worlds Through VFX

Master Class by Meena Ibrahim  

TU Berlin - AUDIMAX

10:30 AM - 12:00 PM

Starting Up in Digital Media Panel 
Discussion
TU Berlin - AUDIMAX

12:30 AM - 2:00 PM

Pitch Sessions (Virtual)

TUB 

9:00 AM - 12:10 PM
28

O
CT

TH
U

Special Event: Ocean Souls’ Film 
Screening 
Sea Cinema 2  

12:15 AM - 1:12 PM

CineGouna Platform Awards Ceremony + Reception
Pre Function Area - Festival Plaza

4:00 PM- 5:30 PM
29

O
CT

SA
T

A conversation with Director Peter 
Webber 
TU Berlin - AUDIMAX

12:30 AM - 2:00 PM

31

O
CT

Powered by DOX Garage 
From 26 to 28 (12:00 - 14:00) - G30



22 23

AWARDS الجوائز

تتنافس المشاريع واألفالم على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة. 

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد اإلنتاج على شهادة منصة الجونة 

السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دوالر أمريكي لكل واحد منهما. وُتقدم بعض الجوائز اإلضافية 

والمالية من خالل الشراكات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية، التي ُتقدر بنحو 350 ألف دوالر أمريكي، 

وتوزع الجوائز خالل حفل تسليم جوائز منصة الجونة السينمائية. 
- 20 ألف دوالر أمريكي من شاهد

- 20 ألف دوالر أمريكي من سباركل ميديا سيرفيسيز
- 10 آالف دوالر من آي برودكشنز

- 10 آالف دوالر من شبكة راديو وتلفزيون العرب )إيه أر تي(
- 10 آالف دوالر من سينرجي فيلمز
- 10 آالف دوالر أمريكي من روتانا

- 10 آالف دوالر أمريكي من نيو سينشري برودكشن
- 10 آالف دوالر أمريكي من الجوني 

- 10 آالف دوالر من داخلي وسط البلد بدعم من شركة اإلسماعيلية لالستثمار والتطوير العقاري
- 10 آالف دوالر من وياك

- 80 ألف دوالر أمريكي خدمات إنتاجية من شاهد 
- 50 ألف دوالر أمريكي، بيع مبدئي  من أو إس إن

- 30 ألف دوالر ضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز
- 30 ألف دوالر أمريكي لخدمات المؤثرات البصرية من شركة ميركوري

- 10 آالف دوالر لخدمات عمل دي سي بي لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن
- 10 آالف دوالر لخدمات التسويق )تتضمن عمل المقاطع الدعائية( لفيلم من ذا سيل بوست 

برودكشن
- مشاركة صانعي أفالم في إقامة منتدى فيلم إندبندنت االفتراضية : تتضمن جلسات لتطوير السيناريو 

واجتماعات لتطوير المشروعات مع كتاب سيناريو ومنتجين أمريكيين من فيلم إندبندنت والسفارة 
األمريكية

- إقامة للمونتاج لمدة 10 أسابيع إضافة إلى جلسات توجيه مخصصة للمشروع من دوكس بوكس
- مشاركة الثنين من صناع األفالم في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن - منحة للمشاركة في أحد 

مختبرات تطوير السيناريو أو ورش العمل الخاصة بشركاء إيفتا، من إيفتا

The best project in development and film in post-production will receive a CineGouna 
Platform certificate and a cash prize of US $15,000 each. Additional awards and cash 
prizes are presented through partnerships with the local and regional institutions 
listed below. A total prize money of more than US $350,000 will be awarded during the 
CineGouna Platform Awards Ceremony.

-US $20,000 from Shahid 

-US $20,000 from Sparkle Media Services 

-US $10,000 from iProductions 

-US $10,000 from Arab Radio & Television Network (ART) 

-US $10,000 from Synergy Films  

-US $10,000 from Rotana

-US $10,000 from New Century Production  

-US $10,000 from Lagoonie Film Production 

-US $10,000 from Dakhli West El Balad by Al Ismaelia for Real Estate Investment  

-US $10,000 from Weyyak

-US $80,000 worth of production services from Shahid 

-US $50,000 pre-sale from OSN  

-US $30,000 as a minimum guarantee from MAD Solutions & Ergo Media Ventures 

-US $30,000 worth of VFX services from Mercury Visual Solutions

-US $10,000 worth of a full DCP package from The Cell Post Production 

-US $10,000 worth of a full film promotions package from The Cell Post Production 

-2 Film Independent Virtual Residency awards including script consultation and 
project-based meetings with American screenwriters, producers and industry 
executives from Film Independent and The U.S. Embassy

-An editing residency for a period of up to 10 weeks coupled with tailor-made 
consultancy sessions from DOX BOX 

-Selection of 2 filmmakers for IEFTA's Global Film Expression initiative - sponsorship 
to participate in one of IEFTA's partner development lab or workshop from IEFTA
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PROJECTS IN DEVELOPMENT المشاريع في مرحلة التطوير

CINEGOUNA SPRINGBOARD PROJECTS & FILMS مشاريع و أفالم منطلق الجونة السينمائي

مفيش راجل بيعيط 
الدولة: مصر، ألمانيا

المخرج:محمد مصطفى 

عندما ُيطَلب منه أن يقوم بأداء شخصيته 

الحقيقية أمام الكامريا، يعتقد حارس شخيص 

من القاهرة أنه امتلك الكادر وسيمأله بأدائه 

الذكوري اليومي الخام، دون أن يدرك أن 

للمخرج نوايا مختلفة متاما.

هج إلى ديزني 
الدولة: المملكة العربية السعودية

المخرج: مها الساعاتي 

آسيا إمرأة سعودية من مكة املكرمة، جذابة 

وصاحبة رأي، غري مستعدة لالقرتاب من 

األربعينيات بينام ال تزال عزباء. الستعادة 

عشيقها، تسافر العاشقة اليائسة من مكة إىل 

فلوريدا لتكتشف أنه ليس أمريها املنتظر.

Big Boys Don’t Cry
Country: Egypt, Germany

Director: Muhammad Mustapha

When asked to play himself for the 
camera, a bodyguard from Cairo thinks 
he owns the frame and fills it with his 
everyday raw masculine performance, 
without being aware that the filmmaker 
has completely different intentions. 

Hajj to Disney
Country: Saudi Arabia

Director: Maha Al-Saati

Asya is an attractive yet opinionated 
Saudi woman from Makkah, insecure 
about approaching her forties while 
still single. To win back her lover, the 
hopeless romantic flies from Makkah to 
Florida, only to discover that he is not 
her prince. 

هاملت من عزبة الصفيح 
الدولة: مصر

المخرج: أحمد فوزي صالح

أحمد البالغ من العمر 18 عاما )مبني عىل 

شخصية هاملت لشكسبري( عليه أن ينحت 

لنفسه مكانا داخل عامل أبوي. بعد أن طالب 

شبح والده الراحل باالنتقام الغتياله املزعوم، 

يكافح أحمد ألن الطلب يتعارض مع معتقداته 

الصوفية السلمية.

هنا وال تراني
الدولة: لبنان، إسبانيا
المخرج: فيروز سرحال

حدث ذات مرة يف أحد األفالم، كانت هناك 

مدينة تدعى بريوت. يف تلك املدينة عاشت فتاة 

تدعى فيوال. غنت األغاين وقتلت السياسيني.

الرجل األخير 
الدولة: مصر، البرازيل

المخرج: محمد صالح

زوجان يكافحان لسداد الديون ويحاوالن تخيل 

طرق للخروج من وضعهم املعييش املأساوي.

Hamlet from the Slums
Country: Egypt

Director: Ahmed Fawzi-Saleh

Eighteen-year-old Ahmed (based on 
Shakespeare’s Hamlet) has to carve a 
place for himself within a patriarchal 
world. After the ghost of his late 
father demands revenge for his alleged 
assassination, Ahmed struggles as it goes 
against his peaceful Sufi beliefs. 

I Am Here but You Can't See Me
Country: Lebanon, Spain

Director: Feyrouz Serhal

Once upon a time in a film, there was a 
city called Beirut. In that city lived a girl 
named Viola. She sang songs and killed 
politicians.

The Last Man
Country: Egypt, Brazil

Director: Muhammad Salah

A couple struggles to pay off a debt 
while trying to imagine ways out of their 
tragic living situation.

وداًعا طبريا
الدولة: فلسطين، فرنسا

المخرج: لينا سويلم 

قبل 30 عاما، غادرت هيام قريتها الفلسطينية 

األم يف الجليل للسعي وراء حلمها يف فرنسا. 

تشكك ابنتها لينا يف خياراتها الجريئة، والطريقة 

التي أثرت بها النساء -اللوايت تركتهن ورائها يف 

عائلتها- عىل حياتها.

عرفة 
الدولة: األردن

المخرج: آالء القيسي 

تشعر فتاة مسلمة بسعادة غامرة عندما يتقدم 

لخطبتها الرجل الذي تحبه يف النهاية، ولكن 

سعادتها مهددة باحتامل الكشف عن مرضها 

الجلدي الرسي.

وداًعا جوليا 
الدولة: البحرين، السودان

المخرج: محمد كردفاني 

قبل انفصال شامل السودان مبارشة: مغنية 

متقاعدة من الشامل، تكافح من أجل زواجها، 

وتسعى للخالص من تسببها يف مقتل رجل 

شاميل بعرضها عىل زوجته الغافلة وظيفة 

خادمة.

Bye Bye Tiberias
Country: Palestine, France

Director: Lina Soualem

30 years ago, Hiam left her native 
Palestinian village in Galilee to follow her 
acting dream in France. Her daughter, 
Lina, questions the mother’s bold 
choices and the way the women in her 
family—whom she had left behind—had 
influenced her life. 

The Day of Arafah
Country: Jordan

Director: Ala'a Al Qaisi

A conservative Muslim girl is thrilled when 
the man she loves finally proposes to 
her, but her happiness is threatened by 
the prospect of revealing her secret skin 
condition to him.

Goodbye Julia
Country: Sudan, Bahrain

Director: Mohamed Kordofani

Just before the separation of South Sudan, 
a retired singer from the North, struggling 
with her marriage, seeks redemption for 
causing the death of a southern man by 
offering his oblivious wife a job as a maid. 
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CINEGOUNA SPRINGBOARD PROJECTS & FILMS مشاريع و أفالم منطلق الجونة السينمائي

FILMS IN POST-PRODUCTION األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج

Communion
Country: Tunisia

Director: Nejib Belkadhi

During lockdown, Sarra works from 
home, helping people in distress during 
the COVID-19 crisis. Her husband, Kais, 
is psychotic, and suddenly finds himself 
without medication. This is when a long 
and painful descent into hell begins 
while nature regains its rights. 

قربان 
الدولة: تونس

المخرج: نجيب بلحاج

أثناء اإلغالق، تعمل سارة من املنزل، وتساعد 

األشخاص املحتاجني خالل أزمة كوفيد 19. 

زوجها قيس املصاب بالذهان، يجد نفسه فجأة 

دون دواء. وقتها يبدأ هبوط طويل ومؤمل إىل 

الجحيم، بينام تستعيد الطبيعة حقوقها.

كذب أبيض 
الدولة: المغرب

المخرج: أسماء المدير

يف بحثها عن الحقيقة، تشتبك امرأة مغربية 

مع شبكة من األكاذيب يف تاريخ عائلتها. كابنة 

وكصانعة أفالم، تدمج أسامء التاريخ الشخيص 

والوطني بينام تعكس أحداث انتفاضة الخبز 

عام 1981، راسمة صالتها باملغرب املعارص.

The Mother of All Lies
Country: Morocco

Director: Asmae El Moudir

A Moroccan woman’s search for truth 
gets tangled with a web of lies in her 
family’s history. As a daughter and 
filmmaker, Asmae fuses personal 
and national history as she reflects 
on the 1981 Bread Riots, drawing out 
connections to contemporary Morocco. 

طمس
الدولة: الجزائر

المخرج: كريم موسوي 

الجزائر، أبريل 2019، وحيث ثورة االبتسامات 

جارية. يف الوقت نفسه، يرتكب رضا بلامري، 

ابن أحد الشخصيات املرموقة، مذبحة يف رشكة 

النفط الوطنية، سونابيج، وهي األكرب يف البالد، 

ويرتتب عىل ذلك فتح التحقيق.

ُرقية 
الدولة: الجزائر، فرنسا
المخرج: ينيس كوسيم

يف عام 1993، فقد أحمد الذاكرة بعد حادث 

سيارة. يف عام 2020 يعاين عراقي مسن من 

مرض ألزهامير. يف حني يخىش أحمد استعادة 

ذاكرته، يخىش العراقي أن فقدانه لذكراته قد 

يؤدي إىل عودة رش قديم.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
الدولة: مصر

المخرج: خالد منصور

يقع حسن وكلبه رامبو يف موقف صعب. بني 

عشية وضحاها قرر كريم، جار حسن، اصطياد 

الكلب. وهو ما يدفع حسن إىل االرتجال، محاوال 

إيجاد مخرج من البالد إلنقاذ رامبو من مصري 

مجهول.

Obliteration
Country: Algeria

Director: Karim Moussaoui

Algeria, April 2019, and the Revolution 
of Smiles is underway. At the same 
time, Réda Belamri—son of a high 
dignitary—commits a massacre at the 
national petroleum company, Sonapeg, 
which is the largest in the country. An 
investigation ensues.

Roqia
Country: Algeria, France

Director: Yanis Koussim

In 1993, Ahmed became amnesiac after 
a car crash. In 2020, an old raqi suffers 
from Alzheimer's. While Ahmed is afraid 
of recovering his memory, the raqi fears 
that the loss of his will cause the return 
of an ancient evil. 

Seeking Haven for Mr Rambo
Country: Egypt

Director: Khaled Mansour

Hassan and his dog, Rambo, get pulled 
into a difficult situation. Overnight, 
Hassan's neighbor, Karem, resolved to 
hunt the dog. This prompts Hassan to 
improvise, trying to find a way out of the 
country to save Rambo from an unknown 
fate.

جنى
الدولة: لبنان، فرنسا

المخرج: إيلي داغر 

تعود امرأة شابة بعد غيابها لفرتة طويلة إىل 

بريوت، وتجد نفسها تتواصل من جديد مع 

الحياة الغريبة املألوفة يف الوقت ذاته، التي 

تركتها ماضًيا. 

الحياة تناسبني جيًدا 
الدولة: المغرب

المخرج: الهادي أوالد مهند

تتغري حياة عائلة فؤاد بأكلمها بعد أن يتم 

تشخصيه مبرض ألزهامير.

بركة العروس 
الدولة: لبنان

المخرج: باسم بريش

يف بلدة لبنانية صغرية، تكافح أم من أجل تقديم 

الدعم البنتها املنفصلة واملطلقة حديثا، حيث 

تتصالحان مع جراحهام التي مل تلتئم بعد.

Harvest
Country: Lebanon, France

Director: Ely Dagher

After a long time gone, young Jana 
suddenly returns to Beirut and finds 
herself reconnecting with the familiar 
yet strange life she had once left. 

Life Suits Me Well
Country: Morocco

Director: Al Hadi Ulad Mohand

Since the time Fouad was diagnosed 
with Alzheimer's, the life of his entire 
family has changed.

The Maiden's Pond
Country: Lebanon

Director: Bassem Breche

In a small Lebanese town, a mother 
struggles to lend support to her 
estranged and newly-divorced daughter, 
as both women come to terms with their 
unresolved wounds. 
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CINEGOUNA SPRINGBOARD PROJECTS & FILMS

Blue Inmates
Country: Lebanon

Director: Zeina Daccache

The film follows inmates in the Roumieh 
Prison (Lebanon) who produced a 
theater play about their fellow mentally 
ill inmates. The Lebanese Penal Code 
stipulates that ‘insane’ offenders are 
incarcerated until there’s evidence of 
‘being cured,’ however, mental illness is 
managed, not cured. 

السجناء الزرق 
الدولة: لبنان

المخرج: زينة دكاش 

يتتبع الفيلم السجناء يف سجن رومية بلبنان، 

الذين أنتجوا مرسحية حول زمالئهم املرىض 

عقلًيا يف السجن. يوجب قانون العقوبات 

اللبناين حبس السجناء "املجانني" حتى وجود 

دليل عىل "شفائهم"، رغم أن املرض العقيل يتم 

التعامل معه وليس شفائه!

تيارات 
الدولة: تونس

المخرج: مهدي حميلي

أمل عاملة تم إطالق رساحها بعد قضاء فرتة 

العقوبة يف السجن بتهمة "الزنا"، تبحث يف 

أعامق تونس عن ابنها املفقود، مؤمن. خالل 

رحلتها، يتوجب عىل أمل أن تواجه مجتمعا 

تونسيا يف انهيار كامل.

GUEST FILM IN POST-
PRODUCTION

الفيلم الضيف في مرحلة ما بعد 
اإلنتاج

مشاريع و أفالم منطلق الجونة السينمائي

Streams
Country: Tunisia

Director: Mehdi Hmili

Amel is released after serving time in 
prison for an adulterous affair. In the 
low lands of Tunis, she searches for 
her missing son Moumen. During her 
journey, Amel has to face a Tunisian 
society in full collapse. 

خذوني إلى السينما
الدولة: العراق، مصر
المخرج: الباقر جعفر

بينام كان يفر من الحرب، اختبئ جندي سابق 

يف قاعات سينام مظلمة مشاهًدا فيلمه املفضل 

بابيلون. اآلن، ومبساعدة مخرج  أفالم وثائقية، 

يبحث عن نسخة من الفيلم ضمن حطام 

السينام العراقية. 

Take Me to the Cinema
Country: Iraq, Egypt

Director: Albaqer Jafeer

A former soldier was fleeing war, hiding 
in dark cinemas and watching his favorite 
film Papillon Now, with the help of a 
documentary film director, he is looking 
for a copy of the film among the Iraqi 
cinema ruins.
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Dima Al-Joundi
Lebanon

دميا الجندي

لبنان

Born in Lebanon, Dima Al-Joundi graduated from the Cinema 
Institute in Brussels (INSAS). After working as a director and 
producer in Paris and Sri Lanka, she established the film production 
and distribution company Crystal Films in Lebanon in 1998. Known 
for bringing the first Europa Cinemas theater to the MENA region, 
she has distributed more than 25 Euro-Mediterranean films in 
partnership with Cinéart (Belgium) and JLA Productions (France). 

Al-Joundi participated in several film distribution, production, and 
training programs as a mentor, jury member, and senior audiovisual 
expert. Since 2006, she has served as the vice president of APIMED, 
in addition to producing more than 8 documentaries and 5 feature 
films in the MENA region and Europe.

ولدت يف لبنان، وتخرجت يف معهد السينام يف بروكسل )إنساس(. بعد أن 
عملت مخرجة ومنتجة يف باريس، أسست رشكة اإلنتاج والتوزيع السيناميئ 

كريستال فيلمز يف لبنان عام 1998. اشتهرت بإقامتها ألول قاعة لرشكة 
يوروبا سينامز يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، إذ قامت بتوزيع 
أكرث من 25 فيلاًم من دول البحر األبيض املتوسط األوروبية، بالرشاكة مع 
سيني آرت )بلجيكا(، و جيه إل إيه برودكسيون )فرنسا(. منذ عام 2006، 

عملت نائب رئيس آيب ميد، فضال عن إنتاج 8 أفالم وثائقية و5 أفالم 

روائية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأوروبا.

Clément 
Chautant
France

كليمون شوتون

فرنسا

Clément Chautant is a French sales agent currently working as 
Head of Festivals at the Paris-based company Indie Sales. He 
received master’s degrees in politics and international relations 
from Sciences Po Strasbourg and Sciences Po Lyon. He worked for 
the audiovisual department of the French Institute in Moscow. 
Since then, he held various positions in several international sales 
companies (Luxbox, Wide, Indie Sales). Indie Sales represents 
world-renowned directors such as Jasmila Žbanić, Lav Diaz, Alice 
Winocour, Bruno Dumont, Justine Triet, Gabriele Muccino, Yolande 
Zauberman and Stefano Sollima, in addition to up-and-coming 
filmmakers like Louise Archambault, Sophie Letourneur, Sameh 
Zoabi, Claire Burger, and Clément Cogitore.

وكيل مبيعات أفالم فرنيس يعمل مديرًا لقسم املهرجانات يف رشكة إندي 
سيلز بباريس. نال درجة املاجستري يف السياسة والعالقات الدولية من 
معهد العلوم السياسية يف سرتاسبورج، ومعهد الدراسات السياسية يف 

ليون. عمل يف قسم السمعيات البرصية يف املعهد الفرنيس مبوسكو. منذ 
ذلك الحني، شغل العديد من املناصب يف العديد من رشكات مبيعات 

األفالم الدولية من بينها لوكس بوكس ووايد. تقدم رشكة إندي سيلز أعاماًل 
ملخرجني مشهورين عامليا مثل ياسميال زبانيتيش والف دياز وأليس ونوكور 

وبرونو دوموند، وجوستني تريييه، وجابرييل موتشينو، ويوالند زاوبرمان، 
وستيفانو سوليام.

Layali Badr
Jordan

ليايل بدر

األردن

Layali Badr is a Jordanian writer, director and producer with 
Palestinian roots. She studied filmmaking in Germany, and 
screenwriting in New York. She has two published books, and won 
several awards for the movies and TV series she worked on. Her 
short film The Road to Palestine won the Golden Lorbeer award 
from DFF, the German television broadcaster, among many other 
awards and accolades. Before serving as a producer and distributor 
in the film industry, she was the head of the children’s channel 
of ART network. Badr worked as a managing director in major TV 
networks in the Middle East, and as a consultant for Egyptian TV 
networks.

كاتبة ومخرجة ومنتجة سينامئية أردنية من أصول فلسطينية. درست 
اإلخراج يف أملانيا، والسيناريو يف نيويورك. لديها كتابان منشوران، وفازت 
أعاملها السينامئية والتلفزيونية بالعديد من الجوائز. فاز فيلمها القصري 
"الطريق إىل فلسطني" بجائزة الغار الذهبي من شبكة دي دي إف. قبل 

عملها كمنتجة وموزعة يف صناعة السينام، شغلت منصب رئيس قناة 
األطفال يف شبكة راديو وتلفزيون العرب )آيه آر يت(، كام عملت مديرة 

يف الشبكات التلفزيونية الرئيسية يف الرشق األوسط، ومستشارة لشبكات 

التلفزيون املرصي. 

CINEGOUNA SPRINGBOARD JURY لجنة تحكيم منطلق الجونة السينمائي
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Rima Mismar
Lebanon

رميا مسامر

لبنان

Deema Azar
Jordan

دمية عازر

األردن

Rima Mismar was appointed Executive Director of the Arab Fund 
for Arts and Culture (AFAC) in 2016. She studied communication 
arts at the Lebanese American University in Beirut. Prior to 
graduation, she had written for local newspapers and cultural 
supplements, focusing on cinema and pursuing a professional 
career as a film critic. She participated in several festivals as a 
member of juries or selection committees, moderated panels, 
and contributed to critical writings on Arab cinema. She worked 
briefly in television, writing and producing several episodes of The 
Arabic Lens. She also wrote and researched a number of feature 
documentaries produced by and broadcast on Al-Arabiya channel. 
Mismar joined AFAC in 2011 as Film Programs Manager, and in 
2015, she was appointed Deputy Director.

عينت مديرة تنفيذية للصندوق العريب للفنون والثقافة )آفاق( يف عام 
2016. درست فنون التواصل يف الجامعة اللبنانية األمريكية ببريوت. قبل 

تخرجها، كتبت للعديد من الصحف املحلية وامللحقات الثقافية، مع الرتكيز 
عىل السينام. شاركت يف العديد من املهرجانات عضوة يف لجان التحكيم أو 
لجان االختيار وأدارت حلقات نقاش، كام ساهمت يف كتابات نقدية هامة 
عن السينام العربية. عملت  يف كتابة وإنتاج حلقات من برنامج "العدسة 
ت  العربية". كام كتبت وبحثت يف عدد من األفالم الوثائقية الطويل. انضمَّ
رميا إىل آفاق يف عام 2011 حيث شغلت منصب مديرة برامج األفالم، قبل 

أن يتم تعيينها نائب مدير يف العام 2015. 

Deema Azar is a Jordanian film producer and script consultant. She 
is also co-founder and managing partner at TaleBox, a production 
and training company based in Amman which fosters and nurtures 
new talents in Jordan and the Arab World.

Azar held the position of Regional Training Manager at the Royal 
Film Commission – Jordan between 2012 and 2016. She produced 
the short film THE PARROT (2016), recipient of the 2015 Film Prize 
of the Robert Bosch Stiftung. Her next project is Darin J. Sallam's 
debut feature film FARHA. A Torino Film Lab Story Editing program 
alumna, Azar is a script consultant who advises for several film 
institutes and foundations regionally and internationally in 
addition to privately consulting on film projects. She is also part of 
the creative team of the Amman International Film Festival - Awal 
Film, which launched in August 2020, as Head of Industry.

منتجة ومستشارة سيناريو أردنية واملؤسس املشارك والرشيك اإلداري يف 
تايل بوكس، رشكة إنتاج وتدريب مقرها عامن تستهدف تطوير وتعزيز 

مشاريع املواهب األردنية والعربية الصاعدة. شغلت عازر منصب 
مديرة التدريب اإلقليمي بالهيئة امللكية األردنية لألفالم يف الفرتة ما 

بني 2012-2016. أنتجت فيلمها القصري "ببغاء" )2016(، والذي كان قد 
فاز بجائزة روبرت بوش يف عام 2015 كمرشوع. مرشوعها القادم هو 

الفيلم الروايئ الطويل األول لدارين سالم وُيدعى "فرحة". تخرجت عازر 
يف برنامج تورينو فيلم الب لتحرير القصص، وهي مستشارة سيناريو 

لصالح العديد من املؤسسات واملنظامت إقليمًيا وعاملًيا، إضافة إىل عملها 
بشكل خاص عىل مشاريع أفالم. إىل جانب ذلك، فعازر جزء من الفريق 

اإلبداعي ملهرجان عامن السيناميئ الدويل - أول فيلم، الذي انطلقت دورته 
االفتتاحية يف أغسطس/آب 2020، إذ تعمل مديرة لقسم صناع األفالم يف 

املهرجان. 

Jana Wolff
Germany

جانا وولف

أملانيا

Jana Wolff studied Communication in Social and Economic 
Contexts (M.A.) at the Berlin University of the Arts and has worked 
in the film industry for many years. Since the late 90s, she has 
worked for the Berlinale and the EFM. She also held various 
positions in other national and international film festivals such 
as the Sarajevo, Nordic Film Days Lübeck, Duisburg Documentary, 
Duhok, Oldenburg, Interfilm, Motovun, and IDFA film festivals. 
She was Head of PR & Festival Distribution at the German Film 
and Television Academy, Head of Acquisition & Sales at Pluto 
Film Distribution Network, and is now in charge of marketing at 
the European Film Market, where she is also responsible for the 
Country in Focus programme and the EFM’s Berlinale Africa Hub.

عملت يف صناعة السينام لسنوات عديدة. منذ أواخر التسعينيات، عملت 
لدى مهرجان برلني السيناميئ، وسوق الفيلم األورويب. كام شغلت مناصب 

متنوعة يف مهرجانات رساييفو وأيام األفالم النوردية لوبيك ودويسربج 
الوثائقي ودهوك وأولدنربج وإنرتفيلم، وموتوفون و)إدفا(. شغلت وولف 

منصب رئيس قسم العالقات العامة وتوزيع املهرجانات يف أكادميية 
السينام والتلفزيون األملانية، ورئيس عمليات االستحواذ واملبيعات يف شبكة 
بلوتو لتوزيع األفالم، وهي اآلن مسؤولة عن قسم التسويق يف سوق األفالم 

األوروبية، كام تتوىل أيضا مسؤولية برنامج "كاونرتي إن فوكس" واملركز 
اإلفريقي التابع لسوق الفيلم األورويب يف مهرجان برلني. 



MASTER CLASSES

المحاضرات
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Ali Fazal is an accomplished actor born in India. He began his artistic career with notable 
roles in the successful Bollywood film 3 Idiots (2009), followed by the hit film Fukrey (2013) 
and its sequel, Fukrey Returns (2017). In 2009, he appeared in the IFC series Bollywood 
Hero (2009). Fazal made his American debut in 2015 when he appeared in Furious 7, the 
seventh installment of the Fast & Furious franchise. Fazal caught the attention of the 
global audience after starring as the titular character in Victoria & Abdul (2017), opposite 
Judi Dench. The film screened at the Venice International Film Festival and Toronto 
International Film Festival, going on to earn Golden Globe, SAG, and Academy Award 
nominations. Fazal received a Variety 10 Actors to Watch honor. In 2020, he starred in 
Death on the Nile by Kenneth Branagh, based on Agatha Christie’s famous novel. Fazal 
currently stars in the popular Amazon series Mirzapur, which premiered in late 2018. 

During this conversation, Ali Fazal will discuss his journey towards international stardom, 
focusing on the turning points in his career that led to his breakthrough. He will talk about 
the iconic characters he portrayed, including his latest role in the long-awaited movie 
Death on the Nile, while giving the audience valuable insight into the key elements of 
landing roles in international films.

Co-founder and COO of GFF, Bushra Rozza is an award-winning actress, 
singer, social media influencer, and former Producer and Deputy CEO of 
Dollar Film / New Century Art Production Company. She received the Best 
Actress Award at the Dubai International Film Festival for her role in 678.

BUSHRA ROZZA 

MASTER CLASS BY ALI FAZAL

A CONVERSATION WITH ALI FAZAL

MODERATED BY: BUSHRA ROZZA
Sunday, October 25, 10:30 a.m. – 12:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

المحاضراتالمحاضرات

ممثل هندي متميز بدأ حياته الفنية بأدوار بارزة يف الفيلم البوليوودي "3 بلهاء" )2009(، أتبع ذلك 

بـ"فوكري" )2013(، وجزئه الثاين "عودة فوكري" )2017(. كام ظهر يف سلسلة "بطل بوليوود" )2009(. 

ظهر فازال ألول مرة يف عمل أمرييك يف عام 2015 عندما ظهر يف فيلم "رسيع وغاضب 7". لفت انتباه 

الجمهور العاملي بعد أن لعب دور البطولة للشخصية الفخرية يف فيلم "فيكتوريا وعبدول" )2017(، 

الدويل، ومهرجان  السيناميئ  فينيسيا  الفيلم يف مهرجان  الكبرية جودي دنش. ُعرض  املمثلة  مبشاركة 

تورونتو السيناميئ الدويل، وفاز بجوائز جولدن جلوب وساج واألوسكار. حاز فازال أيضا رشف الوصول 

إىل قامئة مجلة فارايتي ألفضل 10 ممثلني ميكنكم مشاهدتهم.

خالل هذه املحادثة، سيناقش عيل فازال رحلته نحو النجومية العاملية، مع الرتكيز عىل نقاط التحول يف 

مسريته التي أدت إىل انطالقته. كام سيتحدث عن الشخصيات األيقونية التي جسدها مبا يف ذلك دوره 

األخري يف فيلم "موت عىل النيل" الذي طال انتظاره، بينام يقدم للجمهور أفكارا قّيمة حول العنارص 

الرئيسية للوصول لألدوار التمثيلية يف األفالم العاملية.

عىل  حائزة  ممثلة  السيناميئ.  الجونة  مبهرجان  العمليات  ورئيس  املشارك  املؤسس 

التنفيذي  الرئيس  ونائب  ومنتجة  االجتامعي،  اإلعالم  وسائل  ومؤثرة  ومغنية  جوائز 

أفضل  الفني. حصلت عىل جائزة  لإلنتاج  /نيو سينرشي  فيلم  دوالر  السابق لرشكة 

ممثلة يف مهرجان ديب السيناميئ الدويل عن دورها يف فيلم 678.

بشرى رزة  

محاضرة يلقيها علي فازال

حوار مع علي فازال

تديرها: بشرى رزة 
األحد، 25 أكتوبر، 10:30 صباحا - 12:00 مساًء، مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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In this Pitch Realization master class, Christopher Mack will share with writers some 
best practices on how to create and document their best version of a character-driven 
series. By asking the right questions and looking at your series using the character’s goals 
and motivations versus the plot, you will be able to create a professional-looking pitch 
document that will allow a buyer to easily decide whether or not your show is right for their 
streaming service or network.

Christopher Mack is the Director of Creative Talent Investment & Development at Netflix. 
He was a drama writer for 10 years. He worked on shows such as ER, The Practice, and 
The New Twilight Zone. He also ran the Television Workshop for Warner Bros. for 7 years 
and is a founding member of the WB Digital Network division. He now works with Netflix 
international originals, helping identify, support, and develop TV and film communities 
around the world.

CHRISTOPHER MACK 

MASTER CLASS BY CHRISTOPHER MACK

PITCH REALIZATION MASTER CLASS BY NETFLIX

Monday, October 26, 10:00 a.m. – 12:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

املامرسات حول  أفضل  من  بعض  املشاركني  الكتاب  مع  ماك  كريستوفر  املحارضة سيشارك  يف هذه 

كيفية إنشاء وتوثيق أفضل ملف تقدميي للمسلسالت واألفالم املتمحورة حول الشخصية. من خالل 

طرح األسئلة الصحيحة والنظر إىل مسلسلك باستخدام أهداف الشخصية والدوافع يف مقابل الحبكة، 

سيكون بإمكانك كتابة وثيقة عرض تقدميي محرتف من شأنها أن ُتقنع املشرتي أن يقرر بسهولة ما إذا 

كان مسلسلك مناسب للشبكة أو خدمة البث التي يعمل لصالحها.

10 سنوات.  للدراما ملدة  كاتبا  نتفليكس. عمل  للمواهب يف  اإلبداعي  والتطوير  االستثامر  هو مدير 

عمل  ورشة  أدار  كام  الجديد".  الشفق  و"منطقة  و"املامرسة"،  إر"،  "إي  مثل  مسلسالت  يف  وعمل 

التلفزيون لرشكة وارنر بروس ملدة 7 سنوات، وهو عضو مؤسس لقسم الشبكة الرقمية يف وارنر بروس. 

أعامل  وتطوير  ودعم  تحديد  يف  يساعد  حيث  األصلية،  الدولية  نتفليكس  إنتاجات  مع  اآلن  يعمل 

التلفزيون والسينام حول العامل.

كريستوفر ماك  

محاضرة بواسطة كريستوفر ماك

محاضرة تصميم وتقديم ملفات األفالم بواسطة نتفليكس

اإلثنين، 26 أكتوبر/تشرين األول، 10:00 ص - 12:00 م، مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(

(Virtual) )محاضرة افتراضية(
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Directors of Photography (DOP) are visual storytellers who utilize their tools and vision 
to set the best mood for telling the story of the film. Their job goes beyond setting up 
light and shadows, composition, camera movement, color, and lenses. DOPs need to 
do extensive planning for their projects while maintaining the flexibility and creativity 
needed to face the changing circumstances. In this master class, renowned DOP/director 
Ahmad Al Morsy will discuss how to tell a story visually while having the flexibility to 
adapt to changing conditions.

For more than 20 years, Ahmad Al Morsy has been working in the film industry, making 
more than 50 films and over 2,000 TV ads as a DOP, and recently as a director. Al Morsy 
won 20 national and international awards for his work. Currently, he is a member of 
the Canadian Society of Cinematographers (CSC) and the Australian Cinematographers 
Society (ACS). Al Morsy’s repertoire includes prominent films such as Messages from the 
Sea, The Blue Elephant, The Originals, Diamond Dust, and more.

Karim El Shenawy is an award-winning Egyptian film director. He obtained 
his MA in directing fiction from Goldsmiths, University of London. His 

feature fiction debut, Gunshot, premiered at the 2nd edition of GFF. His first 
TV series Qabeel (2019) was a big success. His filmography includes more 
than 30 titles across several genres.

KARIM EL SHENAWY

MASTER CLASS BY AHMAD AL MORSY

VISUAL STORYTELLING AND ADAPTING TO CHANGING CONDITIONS

MODERATED BY: KARIM EL SHENAWY
Tuesday, October 27, 12:30 p.m. – 2:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

الالزمني  واإلبداع  املرونة  عىل  الحفاظ  مع  ملشاريعهم  الواسع  التخطيط  التصوير  مدراء  عىل  يتعني 

ملواجهة الظروف املتغرية. يف هذه املحارضة، سيناقش مدير التصوير/املخرج الشهري أحمد املريس كيف 

ترسد قصة برصيا مع املرونة يف التكيف مع الظروف املتغرية.

50 فيلام، وأكرث  أكرث من  السينام، حيث صنع  20 عاما يف صناعة  أكرث من  املريس منذ  يعمل أحمد 

جائزة  بعرشين  عمله  عن  املريس  فاز  كمخرج.  ومؤخرا  تصوير،  كمدير  تلفزيوين  إعالن   2000 من 

محلية ودولية. وهو حاليا عضو يف الجمعية الكندية للمصورين السينامئيني )CSC(، إضافة إىل جمعية 

املصورين السينامئيني األسرتاليني )ACS(. املريس معروف دامئا بإجادة أفضل الحلول لكل ما يطرأ يف 

أدوات جديدة  تجربة  ويربع يف  التصوير،  تقنيات  التطورات يف  أحدث  باستمرار  يواكب  إذ  طريقه، 

يف تصوير اإلعالنات التلفزيونية واألفالم. تضم أعامل املريس أفالما بارزة مثل "رسائل البحر"، "الفيل 

األزرق"، "األصليني"، "تراب املاس"، وغريهم الكثري.

مخرج مرصي حائز عىل الجوائز، حصل عىل درجة املاجستري يف إخراج األفالم الروائية 

من جولدن سميث، جامعة لندن. فيلمه الروايئ الطويل األول "عيار ناري" ُعرض عاملًيا 

ألول مرة يف الدورة الثانية ملهرجان الجونة السيناميئ، كام حقق مسلسله التلفزيوين 

"قابيل" )2019( نجاًحا هائاًل. إضافة إىل ذلك، فقد عمل يف أكرث من 30 عماًل سينامئًيا 

وتلفزيونًيا.

كريم الشناوي

محاضرة بواسطة أحمد المرسي

السرد البصري والتكيف مع الظروف المتغيرة 

يديرها: كريم الشناوي
الثالثاء، 27 أكتوبر/تشرين األول، 12:30 م - 02:00 م، مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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In his Creating Worlds Through VFX master class, Meena Ibrahim will talk about how one 
builds the imaginary world of HBO's His Dark Materials, bringing the creatures to life, as 
well as the role of virtual production in achieving groundbreaking visual effects.

Meena Ibrahim is an award-winning animation supervisor currently working at Framestore 
studios. After studying filmmaking at Vancouver Film School, Meena has brought his 
expertise to blockbusters such as Spider-Man: Homecoming and Hotel Transylvania 2 and 
3, as well as Thor: Ragnarok and Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. He won an 
Annie Award for his work on HBO/BBC's His Dark Materials. He is currently working on DC's 
upcoming The Suicide Squad, directed by James Gunn.

Yasser El-Naggar is a multi-award-winning VFX supervisor and co-founder 
of Mercury Visual Solutions. With over 20 years of experience in high-end 
media production, his contributions to the Egyptian media landscape have 
been pivotal in advancing the caliber of the visual effects industry in Egypt.

YASSER EL-NAGGAR 

MASTER CLASS BY MEENA IBRAHIM

CREATING WORLDS THROUGH VFX 

MODERATED BY: YASSER EL-NAGGAR 
Wednesday, October 28, 10:30 a.m. – 12:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

يف محارضته "خلق العوامل عرب املؤثرات البرصية"، سيتحدث مينا إبراهيم عن كيفية بناء العامل الخيايل 

ملسلسل شبكة إتش يب أو "املواد املظلمة"، وبث الحياة يف املخلوقات، فضال عن دور اإلنتاج االفرتايض 

يف تحقيق مؤثرات برصية رائدة.

مينا إبراهيم: مرشف رسوم متحركة حائز عىل جوائز يعمل حاليا يف استديوهات فرميستور. بعد دراسة 

صناعة األفالم يف مدرسة فانكوفر السينامئية، جلب مينا خربته إىل أفالم مثل "الرجل العنكبوت: العودة 

إىل املنزل"، و"فندق ترانسيلفانيا 2 و3"، وكذلك "ثور: راجناروك"، و"وحوش رائعة: جرائم جريندلوالد". 

فاز مينا يجائزة آين لعمله عىل مسلسل "مواد مظلمة" من إنتاج إتش يب أو ويب يب يس. يعمل حاليا 

عىل فيلم استديو دي يس القادم "فرقة االنتحار" من إخراج جيمس جنن.

فيشوال سوليوشنز. عىل  املشارك ملريكوري  واملؤسس  متميز  مؤثرات برصية  مرشف 

مدار 20 عاًما، عمل النجار يف إنتاج اإلعالم الراقي، فإن جهوده وإسهاماته قد أثرت 

عىل مشهد صناعة اإلعالم املرصي، وخاصة تطوير استخدام املؤثرات البرصية. منحت 

املؤثرات  لحلول  بدياًل  وفرت  كام  الالزمة  الجودة  واملنتجني  املخرجني  مجهوداته 

البرصية الدولية غري املتاحة أو املكلفة بشكل كبري. 

ياسر النجار  

محاضرة بواسطة مينا إبراهيم

خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية

يديرها:ياسر النجار
األربعاء، 28 أكتوبر/تشرين األول، 10:30 ص - 12:00 م، مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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Peter Webber is a British director and producer who has extensive experience in feature 
films and television. His first film was the short film The Zebra Man (1992), which he 
co-wrote and directed. He then worked as an editor on Saint-Ex (1996). Webber’s major 
directorial debut came with Girl with a Pearl Earring (2003), which received numerous 
accolades including 3 Academy Award nominations, 2 Golden Globe nominations and 
10 BAFTA Award nominations. His other directorial credits include Hannibal Rising 
(2007), Emperor (2012), and Netflix original Pickpockets (2018), in addition to drama 
series Tutankhamun (2016) and Kingdoms of Fire (2019) starring Khaled El Nabawy. His 
documentary work includes the award-winning environmental feature documentary Ten 
Billion (2015) and Earth: One Amazing Day (2017), narrated by Robert Redford and Jackie 
Chan, for which he won Best Film at Academia Film Olomouc and the Chinese American 
Film Festival. Inna de Yard (2019), his latest film, is a documentary feature that follows a 
group of pioneering reggae musicians, capturing the continuing relevance of their music 
and way of life. 

Kaleem Aftab is a world-renowned film critic, journalist, and programmer. 
He wrote an authorized biography on Spike Lee. 

KALEEM AFTAB 

MASTER CLASS BY PETER WEBBER

A CONVERSATION WITH PETER WEBBER 

MODERATED BY: KALEEM AFTAB
Saturdy, October 31, 12:30 a.m. – 2:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

فيلمه  التليفزيونية.  واملسلسالت  الطويلة  األفالم  إخراج  يف  واسعة  خربة  ذو  بريطاين  ومنتج  مخرج 

القصري األول "رجل الحامر الوحيش" )1992(، أخرجه وشارك يف كتابته. عمل ويرب بعدها مونتريًا يف 

فيلم "قديس سابق" )1996(. أول فيلم روايئ طويل له كمخرج كان "الفتاة ذات قرط اللؤلؤ" )2003(  

ويرب  أخرج  البافتا.  لجائزة  ترشيحات  و10  وجائزيت جولدن جلوب  أوسكار  جوائز  لثالث  ترشح  الذي 

بعدها "نهوض هانيبال" )2007( و"إمرباطور" )2012( و"النشالون" وهو فيلم من إنتاجات نتفليكس 

بطولة  )2019( من  النار"  )2016( ومسلسل "ماملك  آمون"  "توت عنخ  إىل مسلسل  إضافة  األصلية، 

النجم املرصي خالد النبوي. أعامله الوثائقية تتضمن الفيلم البيئي الوثائقي الطويل "عرشة مليارات" 

املروي بواسطة روبرت ريدفورد وجايك شان والذي فاز عنه  )2015( و"األرض: يوم مذهل" )2017( 

بجائزة أفضل فيلم يف  أكادمييا فيلم أولوموك ومهرجان األفالم الصينية األمريكية. هذا العام أطلق ويرب 

فيلمه األحدث "إينا دي يارد" وهو وثائقي طويل يتتبع مجموعة من رواد موسيقى الريجي. 

ناقد سيناميئ وصحفي ومربمج معروف عاملًيا، كتب السرية الذاتية الرسمية للمخرج 

سبايك يل. 

كليم أفتاب

محاضرة بواسطة بيتر ويبر

حوار مع المخرج بيتر ويبر 

يديرها: كليم أفتاب
السبت 31 أكتوبر/تشرين األول، 12:30- 2:00 مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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عن مدير الجلسة

ريا أيب راشد شخصية تلفزيونية ومنتجة 

وصحفية سينامئية معروفة باستضافة برامج 

رئيسية كبرية يف الرشق األوسط مثل سكوب 

مع ريا، وعرب جوت تالنت. وهي األكرث شهرة 

يف إجراء املقابالت مع أكرب نجوم هوليوود 

وهي أيضا فاعل رئييس يف جميع املهرجانات 

السينامئية الدولية واحتفاالت الجوائز.

المشاركون:

أ. كريم أتاسي

ممثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني يف مرص وجامعة الدول العربية. خدم 

يف وقت سابق يف مختلف مكاتب املفوضية. 

وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه يف القانون 

العام، ودرجة املاجستري يف العلوم السياسية، 

ودرجة البكالوريوس يف املعلومات واالتصاالت، 

وهو طالب أجنبي سابق يف املدرسة الوطنية 

الفرنسية لإلدارة.

المهندسة نورا سليم

املدير التنفيذي ملؤسسة ساويرس للتنمية 

االجتامعية، وتشغل حاليا منصب رئيس منتدى 

املؤسسات العربية. حاصلة عىل درجة املاجستري 

يف إدارة األعامل من كلية هارفارد لألعامل، 

باإلضافة إىل درجة املاجستري يف التكنولوجيا 

حلقة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومؤسسة 
ساويرس: األطفال مهمون

مدير الجلسة: ريا أبي راشد
ااألحد، 25 أكتوبر/تشرين األول، 12:30 م - 2:00 م - جامعة برلين التقنية )أوديماكس(

يشكل األطفال 36.6% من سكان مرص، وحوايل 50% من الالجئني يف مرص. إنهم مستقبل مرص 

وبلدانهم األم. انضموا إىل مناقشتنا حول دور الجهات الفاعلة يف مجال التنمية، واملنظامت اإلنسانية، 

وصناع السياسات، وتصويرهم يف السينام للمساعدة يف ضامن متتع األطفال يف مرص اليوم بحياة 

كرمية، حيث يتم تلبية احتياجاتهم األساسية.

الحيوية ودرجة البكالوريوس يف الهندسة 

الحيوية من جامعة بنسلفانيا.

 معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة

تم تعيني الدكتورة هيفاء أبو غزالة، املرشحة 

لجائزة نوبل للسالم، أمينا عاما مساعدا لجامعة 

الدول العربية، رئيًسا لقطاع الشؤون االجتامعية. 

تولت وزارة السياحة واآلثار يف عام 2011، كام 

شغلت منصب األمني العام للمجلس الوطني 

لشؤون األرسة واملدير اإلقليمي لصندوق األمم 

املتحدة اإلمنايئ للمرأة ملدة 12 عاما.

كندة علوش

قدمت املمثلة السورية كندة علوش أكرث من 15 

فيلام و20 مسلسال تلفزيونيا. تعاونت مع بعض 

من أبرز املخرجني يف سوريا ومرص. شاركت 

كعضو لجنة تحكيم يف العديد من املهرجانات 

السينامئية. تحرص دامئا عىل املشاركة يف 

املبادرات التي تدعم الالجئني، وأدرج اسمها 

ضمن الداعمني البارزين للمفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

نادين لبكي )مشاركة افتراضية(

ممثلة وكاتبة لبنانية. يف عام 2018، أخرجت 

نادين فيلم "كفر ناحوم" الذي فاز بجائزة لجنة 

التحكيم يف مهرجان كان السيناميئ، وتم ترشيحه 

لجائزيت البافتا واألوسكار، وهي مدافعة قوية 

عن الالجئني وعدميي الجنسية.

حلقات النقاش

Moderator’s Bio: 
Raya Abirached is a TV personality, 
producer, and film journalist who is known 
for hosting flagship shows in the Middle 
East like Scoop With Raya and Arabs Got 
Talent. She is famous for interviewing 
the biggest Hollywood stars and being a 
fixture at international film festivals and 
awards ceremonies.

Panelists
Mr. Karim Atassi:
Karim Atassi is a Representative of the 
UNHCR in Egypt and the League of Arab 
States. Earlier, he had served in various 
UNHCR offices. He holds a PhD in public 
law; an MA in political science; a BA in 
information and communication; and is 
a former foreign student of the French 
National School of Administration.

Eng. Noura Selim:
Noura Selim is the Executive Director 
of the Sawiris Foundation for Social 
Development, and she currently serves 
as Chairwoman of the Arab Foundations 
Forum (AFF). She holds a master’s degree 
in business administration from Harvard 
Business School, in addition to a master’s 
degree in biotechnology and a bachelor’s 
degree in bioengineering from the 
University of Pennsylvania. 

UNHCR AND SAWIRIS FOUNDATION PANEL: CHILDREN 
MATTER
MODERATED BY: RAYA ABIRACHED
Sunday, October 25, 12:30 p.m. – 2:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

Children constitute 36.6% of Egypt’s population and nearly 50% of refugees in Egypt. 
They are the future of Egypt and their home countries. Join our discussion on the role 
of development actors, humanitarian organizations, policymakers, and their depiction 
in cinema to help ensure that marginalized children in Egypt and the Arab world today 
have a dignified life, where their basic needs are met, and where they have access to 
healthcare, education, shelter, clean water, and food to secure for them a brighter future. 

H.E. Amb. Dr. Haifa Abu Ghazaleh:
A Nobel Peace Prize nominee, Dr. Haifa 
Abu Ghazaleh was appointed as Assistant 
Secretary-General of the League of Arab 
States and Head of the Social Affairs 
Sector. She took over the Ministry of 
Tourism and Antiquities in 2011. She held 
the position of Secretary General of the 
National Council for Family Affairs and the 
Regional Director of UNIFEM for 12 years. 

Kinda Alloush:
Syrian actress Kinda Alloush has appeared 
in more than 15 films and over 20 
television series, collaborating with some 
of the most prominent directors in Syria 
and Egypt. She served as a jury member 
at many film festivals. Always keen on 
participating in initiatives that support 
refugees, her name was listed among 
UNHCR's High Profile Supporters.

Featuring a Virtual Conversation with 
Nadine Labaki:
Nadine Labaki is a Lebanese actress, 
writer, and one of the most acclaimed 
filmmakers of her generation. In 2018, 
she directed the film Capernaum, which 
won the Jury Prize at the Cannes Film 
Festival and was nominated for a BAFTA 
and an Oscar. She is a strong advocate for 
refugees and stateless people.

PANEL DISCUSSIONS
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Moderator’s Bio: 
Raya Abirached is a TV personality, 
producer and film journalist who is known 
for hosting big flagship shows in the 
Middle East like Scoop With Raya and 
Arabs Got Talent. She is most famous for 
interviewing the biggest Hollywood stars 
and being a fixture at all international film 
festivals and awards ceremonies.

Panelists:
Dorothee Myriam Kellou:
Dorothee Myriam Kellou is an 
internationally awarded French-
Algerian journalist/filmmaker. Her 
first documentary film In Mansourah, 
You Separated Us (2019) premiered at 
the Visions du réel in Switzerland, and 
screened at many film festivals.

In 2020, Kellou co-founded, with 8 other 
female filmmakers from the MENA region, 
the collective Rawiyat (Sisters in Film) to 
support women in the film industry.  

Menna Shalaby:
Known for playing controversial 
characters, Menna Shalaby is one of the 
most in-demand actresses in the Arab 
world. She starred in many critically 
acclaimed box office hits, winning 25 
awards throughout her career.

WOMEN’S EMPOWERMENT THROUGH FILM

We'll hear from women filmmakers, producers, actors, and film professionals talking 
about the latest developments in the industry, as well as their projects and plans on 
increasing inclusivity and transparency in the business. 

The discussion will shed light on gender inequality in the film business and will focus on 
the panelists’ personal filmmaking journeys. They'll share tips they've picked up from 
their experience in the film industry, and ultimately, they'll raise questions about how to 
make changes for women filmmakers in the Arab world.

Richa Chadha:
Richa Chadha is an award-winning 
actress who has etched some of the most 
memorable on-screen characters of the 
past decade. She is best known for her 
roles Bholi Punjaban in Fukrey and Fukrey 
Returns; Nagma Khatoon in Gangs of 
Wasseypur 1 and 2, Devi in Masaan; and 
most recently, Hiral in Section 375 and 
Meenu in Panga. 

Najwa Najjar:
Filmmaker Najwa Najjar has explored 
several new artistic grounds having 
written, directed, and produced over a 
dozen critically acclaimed and award-
winning films. Her second feature 
film Eyes of a Thief (2014) won Best 
Director and Best Actor awards, among 
many others, and was the Palestinian 
nomination for the 2015 Oscars Best 
Foreign Film and the Golden Globe 
Awards. 

Jihan El Tahri:
Jihan El Tahri is a multi-award-winning 
film director, writer, visual artist, and 
producer. She currently serves as the 
General Director of DOX BOX. A member 
of The Academy (Oscars), she has directed 
more than 15 internationally acclaimed 
films. She continues to be a mentor in 
various documentary and filmmaking labs.

PANEL DISCUSSIONS

MODERATED BY: RAYA ABIRACHED
Monday, October 26, 1:00 p.m. – 2:30 p.m., TU Berlin (Audimax)

عن مدير الجلسة 

ريا أيب راشد شخصية تلفزيونية ومنتجة 

وصحفية سينامئية معروفة باستضافة برامج 

رئيسية كبرية يف الرشق األوسط مثل سكوب 

مع ريا، وعرب جوت تالنت. وهي األكرث شهرة 

يف إجراء املقابالت مع أكرب نجوم هوليوود 

وهي أيضا فاعل رئييس يف جميع املهرجانات 

السينامئية الدولية واحتفاالت الجوائز.

المشاركون:

دوروثيه مريام كيلو:

صحفية/مخرجة أفالم فرنسية جزائرية حاصلة 

عىل الجوائز الدولية. عرض فيلمها الوثائقي 

األول "يف منصورة، فرقتنا" )2019( ألول مرة 

يف مهرجان فيزيون دو ريل يف سويرسا. يف عام 

2020، شاركت كيلو مع 8 مخرجات أخريات 

من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

تأسيس راويات )رابطة شقيقات يف حب 

السينام( لدعم السينام النسائية.

منة شلبي:

ممثلة مرصية معروفة بلعبها شخصيات مثرية 

للجدل. هي واحدة من أكرث املمثالت شهرة 

يف العامل العريب، نجمة يف العديد من األفالم 

سنستمع إىل صانعات األفالم واملنتجات، واملمثالت، واملهنيات السينامئيات يتحدثن عن آخر التطورات 

يف هذه الصناعة، وكذلك عن مشاريعهن وخططهن بشأن زيادة اإلتاحة والشفافية يف الصناعة.كام 

سرتكز املناقشة عىل الرحالت الشخصية لصناعة األفالم التي قامت بها املشاركات. سيناقشن الدروس 

التي تعلمنها ويشاركن النصائح التي التقطنها من تجربتهم يف صناعة السينام، ويف نهاية املطاف، 

سيطرحن تساؤالت حول كيفية إحداث تغيريات بالنسبة لصانعات األفالم يف العامل العريب.

الناجحة بشكل بارز يف شباك التذاكر. فازت 

شلبي بـ25 جائزة طوال حياتها املهنية حتى 

اآلن.

ريشا تشادا:

ممثلة هندية اشتهرت بأدوار مثل بهويل 
بونجابان يف فيلمي "فوكري" و"عودة فوكري"، 

وناغمة خامتون يف "عصابات واسيبور 1 و2" 
وديفي يف فيلم "ماسان"، ومؤخرا هريال يف فيلم 

"القسم 375"، ومينو يف فيلم "بانجا".

نجوى نجار:

اخرتقت العديد من املساحات الفنية الجديدة 
بعد تأليف وإخراج وإنتاج أكرث من 12 فيلام 
نالت استحسان النقاد وحصدت الجوائز. فاز 
فيلمها الروايئ الثاين "عيون الحرامية" )2014( 

بجائزيت أفضل مخرج وأفضل ممثل، ومثل الفيلم 
اختيار دولة فلسطني الرسمي للمنافسة عىل 

جوائز األوسكار لعام 2015 أفضل فيلم أجنبي.

جيهان الطاهري:

مخرجة وكاتبة سينامئية وفنانة برصية ومنتجة 
حائزة عىل جوائز متعددة. تشغل حاليا منصب 

املدير العام لدوكس بوكس. وهي عضو يف 
أكادميية فنون وعلوم الصور املتحركة )األوسكار(، 

وأخرجت أكرث من 15 فيلام محتفى بهم دوليا. 

تمكين النساء بواسطة السينما

حلقات النقاش

مدير الجلسة: ريا أبي راشد
اإلثنين، 26 أكتوبر/تشرين األول، 1:00 م  - 02:30 م - مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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عن مدير الجلسة 

درست إميا سميث علم وظائف األعضاء 

والصيدلة لكنها اختارت السعى وراء شغفها 

باألعامل الخريية، حيث أمضت عدة سنوات يف 

إفريقيا تعمل مع مشاريع خريية. تدربت يف 

اململكة املتحدة كمحاسب معتمد من رابطة 

املحاسبني القانونيني املعتمدين، وتعمل حاليا 

مديرة مالية يف الرابطة الدولية للمواهب 

السينامئية الناشئة )إيفتا(.

المشاركون:

أنجيلكا كانتيساني:

مدير مكتب فيلمينج أوروبا -شبكة املفوضية 

األوروبية لألفالم. عملت يف منظمة رواد األعامل 

السمعية البرصية األوروبية )إيف( يف ميالنو، 

وعملت منسقة للفعاليات واملشاريع الدولية يف 

لجنة تورينو لألفالم. 

ريا أبو العال:

مديرة تسويق وعالقات عامة، بدأت وكالتها 

االستشارية الخاصة يف عام 2007، حيث عملت 

مع وكالء وموزعني دوليني يف الواليات املتحدة 

األمريكية واململكة املتحدة. لديها خربة واسعة 

يف تطوير اسرتاتيجيات املهرجانات السينامئية، 

وخطط التوزيع، وأصول الحملة الدعائية 

الكاملة.

لقاء مع كبار املهنيني يف هذا املجال من مختربات السينام إىل املهرجانات ومنصات الفيديو حسب 

الطلب، للحصول عىل ملحة عامة عام ميكن توقعه يف رحلتك الستكامل فيلمك.

ميريام دغيدي:

انضمت إىل رشكة ماد سوليوشنز يف عام 

2016، حيث ترشف عىل اسرتاتيجيات التوزيع 

والتسويق الخاصة بأعامل ماد، مع الرتكيز عىل 

املبيعات واالستحواذات الدولية. يف عام 2019، 

عينت مديرة مللتقى القاهرة السيناميئ السادس 

يف أيام القاهرة لصناعة السينام.

ميكا ستاتيما:

رئيسة التعليم يف مهرجان أمسرتدام الدويل 

لألفالم الوثائقية )إدفا(. مسؤولة عن برامج 

املهرجان للجمهور من الشباب وأكادميية 

مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية، التي 

تنظم برامج تدريبية دولية لصانعي األفالم 

الناشئني. 

جاري فيليبس 

املدير اإلداري املشرتك لرشكة املبيعات الدولية 

مويف هاوس إنرتتينمنت. قبل إطالق مويف 

هاوس، كان رئيس املبيعات يف جيه أند إم. كام 

ترأس املبيعات يف ماجستيك فيلمز وعمل يف 

مجال املبيعات يف رشكة صامويل جولدوين، 

ومجموعة وينرتوب إنرتتينمنت، ووارنر بروس.

ديفيد زانوني:

مستشار وممثل ألمريكا الالتينية يف فينتاج 
هاوس وهي رشكة رائدة يف عامل الصناعات 

السمعية البرصية. ميتلك أيًضا رشكة زانوين ميديا، 
وشارك يف إنتاج أكرث من 300 مسلساًل تلفزيونًيا. 

PANEL DISCUSSIONS

إيفتا: رحلة صانع األفالم من مختبرات التطوير إلى منصات 
الفيديو حسب الطلب )حلقة نقاش افتراضية(

حلقات النقاش

مدير الجلسة: تديرها: إيما سميث
مقر جامعة برلين التقنية )جي 29(

اإلثنين، 26 أكتوبر/تشرين األول/تشرين األول 4:00 م - 5:30 م

Moderator’s Bio: 
Emma Smith studied physiology and 
pharmacology but chose to pursue her 
passion for philanthropy, spending several 
years in Africa working with charitable 
projects. She trained in the UK as an 
ACCA-certified accountant, which allowed 
for a professional career working with 
UHNWI’s in-family office as a private 
accountant and asset/investment 
manager. She currently works as IEFTA’s 
Finance Manager.

Panelists:
Angelica Cantisani:
Angelica Cantisani is the Office Manager 
for Filming Europe - EUFCN. She holds 
a bachelor’s degree in languages for 
communication and information, as 
well as a master’s degree in cinema 
communication and promotion. She 
worked for EAVE in Milan, and served 
as the International Events and Projects 
Coordinator of the Film Commission Torino 
Piemonte. 

Riaya Aboul Ela:
Riaya Aboul Ela is a marketing and public 
relations executive who started her own 
consulting agency in 2007, having worked 
with U.S. and UK-based international 
sales agents and distributors. She has 
handled many award-winning films, and 
has extensive expertise in developing film 
festival strategies, distribution plans, and 
full campaign assets.

IEFTA: A FILMMAKER'S JOURNEY FROM FILM LAB TO VOD 
PLATFORM

MODERATED BY: EMMA SMITH 
Monday, October 26, 4:00 p.m. – 5:30 p.m., TU Berlin (Room G29) 

Meet with the top industry professionals from film labs to festivals, to aggregators and 
VOD platforms, to get an overview of what to expect on your journey to complete your film.

Meriame Deghedi:
Meriame Deghedi joined MAD Solutions in 
2016, where she oversees and implements 
the distribution and marketing strategies 
of MAD’s titles, with a focus on 
international sales and acquisitions. In 
2019, she was appointed Manager of the 
6th Cairo Film Connection at Cairo Industry 
Days.

Meike Statema:
Meike Statema is the Head of Education 
of the International Documentary Film 
Festival Amsterdam (IDFA). She is 
responsible for the festival programs for 
young audiences and the IDFAcademy, 
which organizes international training 
programs for emerging filmmakers. She 
obtained an MA in media studies from the 
University of Amsterdam in 1998.

Gary Phillips:
Gary Phillips is joint managing director 
of UK-based international sales company 
Moviehouse Entertainment, formed in 
2001. Prior to launching Moviehouse, he 
was head of sales at J&M. He also headed 
sales at Majestic Films and worked in 
sales capacities at The Samuel Goldwyn 
Company, Weintraub Entertainment 
Group, and Warner Bros.

David Zannoni:
David Zannoni is a consultant and 
representative in Latin America for 
Fintage House, a world leader in the 
audiovisual industry. He’s also the owner 
of Zannoni Media and has been involved in 
over 300 independent films and TV series.

(Virtual)
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PANEL DISCUSSIONS

عن مدير الجلسة

أحمد عباس هو املؤسس والرئيس التنفيذي 

لرشكة ديجيساي، وهي شبكة رائدة متعددة 

املنصات متخصصة يف إدارة املحتوى وحاميته، 

إذ بلغ عدد مشاهداتها أكرث من 36 مليار 

مشاهدة عىل أكرث من 70 منصة للمحتوى 

الرقمي. عملت ديجيساي مع شبكات تلفزيونية 

رائدة ومنصات مشاهدة حسب الطلب يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مبا يف 

ذلك قنوات إم يب يس والعربية وزي، وفايو وبلو 

يت يف وأون يت يف والحياة ويس يب يس والنهار 

وتني يت يف والغد العريب والشارقة ودويتش فيله.

المشاركون:

دومينيك ديلبور:

من املخرضمني يف مجال اإلعالم الرقمي، يشغل 

منصب الرئيس الدويل واملدير العاملي لألرباح 

يف فايس ميديا. يقود العروض الدولية للرشكة، 

وتوليد اإليرادات عرب السبل الخطية واملوبايل 

والرقمية، كام يرشف عىل توسع فايس املستمر 

يف جميع أنحاء العامل. طوال حياته املهنية أطلق 

ديلبور برامج إذاعية متعددة ومنصات إبداعية..

اإلعالم الرقمي في ضوء وباء عالمي
مدير الجلسة: أحمد عباس

الثالثاء، 27 أكتوبر/تشرين األول، 10:30 ص - 12:00م - مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(

تستكشف الحلقة كيف تسمح الجائحة العاملية بكل جوانبها املظلمة يف ظل هذه الظروف الصعبة، 

للمنظامت والرشكات والحكومات باستخدام املنصات اإللكرتونية لتقديم املنتجات والخدمات 

ومواصلة العمليات، يف حني يتكيف املستهلكون عىل الوضع الـ"طبيعي الجديد".

طارق حسني: 

املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لرشكة 

منيل، وهي منصة عىل اإلنرتنت تربط املعجبني 

باملشاهري من خالل تجارب شخصية. من املقرر 

أن تغري هذه الرشكة التقنية الناشئة مشهد 

الرتفيه الرقمي، حيث تعد رائدة يف مجال إبداع 

املشاهري يف الرشق األوسط.

جاكوب ميجالهي:

ميتلك 20 عاما من الخربة يف بناء وإطالق وإعادة 

موضعة القنوات والخدمات عرب اإلنرتنت مع 

سجل واضح يف زيادة األداء وتطوير اسرتاتيجية 

املحتوى بنجاح ألقوى خدمات الفيديو حسب 

الطلب اإلقليمية يف العامل.

مون باز:

مديرة الرشاكات االسرتاتيجية مليديا بابلرش 

يف فيسبوك يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. تعمل باز بشكل وثيق مع نارشي 

وسائل اإلعالم اإلسرتاتيجيون، وتدعمهم 

لالستفادة من أدوات منصة فيسبوك لتحقيق 

أقىص قدر من املنفعة املتبادلة.

حلقات النقاش

Moderator’s Bio: 
Ahmed Abbas is the founder and CEO 
of DigiSay, a leading multi-platforms 
network specialized in content 
management and protection with over 
36 billion views on over 70 digital content 
platforms. DigiSay worked with leading 
television networks and VOD platforms 
in the MENA region, including MBC, Al 
Arabiya, Zee, VIU, BluTV, ON TV, Alhayah, 
CBC, ElNahar, TEN TV, Alghad Al Araby, El 
Djazairia One, Al Sharqiya, and DW. 

Panelists:
Dominique Delport:
A highly respected veteran of the industry, 
Dominique Delport is VICE Media’s 
President of International & Global Chief 
Revenue Officer. He spearheads the 
company’s international offering, its 
generation of revenue across linear, mobile 
and digital, and oversees VICE’s ongoing 
expansion across the globe. Throughout 
his career, Delport launched multiple 
broadcast programs and innovative 
platforms.

The panel will explore how a global pandemic—with all its dark sides—has also 
allowed, under these challenging circumstances, more organizations, businesses and 
governments to use online platforms to deliver products and services and continue 
operations, while consumers are adopting a new normal.

Tarek Hosny:
Tarek Hosny is the co-founder and CEO of 
Minly, an online platform that connects 
fans with celebrities through personalized 
experiences. This tech start-up is set to 
change the digital entertainment scene, 
pioneering the celebrities’ creative space 
in the Middle East. 

Jakob Mejlhede:
Jakob Mejlhede is an accomplished 
executive with 20 years of experience in 
building, launching, and re-positioning 
channels and online services with a 
demonstrable track record in increasing 
performance and successfully developing 
the content strategy of the world’s 
strongest regional SVOD offering, Viaplay.

Moon Baz: 
Moon Baz is the Strategic Partner Manager 
for Media Publishers for Facebook in the 
MENA region. Baz works closely with 
strategic media publishers, supporting 
them to leverage the Facebook tools to 
maximize mutually beneficial objectives.

DIGITAL MEDIA IN THE WAKE OF A GLOBAL PANDEMIC

MODERATED BY: AHMED ABBAS
Tuesday, October 27, 10:30 a.m. – 12:00 p.m., TU Berlin (Audimax)



58 59

عن مدير الجلسة

مخرجة أفالم من بالتيمور، مرييالند. فاز فيلمها 

القصري "شارلوت" بجوائز لجنة التحكيم يف 

مهرجاين أتالنتا وساراسوتا السينامئيني. أول 

أفالمها الطويلة كمخرجة "الحب حقا" سيعرض 

ألول مرة يف مهرجان آيه إف آي هذا العام.

المشاركون:

وي تشن:

مدير برنامج يف رايد باك يت يف إنيكوباتور. قبل 

ذلك، عمل تشن يف مجال التنمية يف قنوات 

آيه يب يس فامييل، ويس يب إس، ومستشار كتابة 

الربامج يف قنوات إن يب يس، ويونيفرسال. درس 

تشن يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس، 

وحصل عىل درجة علمية يف االقتصاد.

كارين شين:

رئيسة رشكة دي جينريات فيلمز، املوزع الرئييس 

للسينام الصينية املستقلة. أنتجت 10 أفالم 

روائية طويلة، وفازت بجائزة منتج الروح 

املستقلة لعام 2010، ويف العام ذاته انضمت إىل 

رشكة لوفرتور فيلمز.

المساواة واإلتاحة: تغيير السردية الهوليوودية )مقدمة من 
السفارة األمريكية وفيلم إندبندنت( )حلقة نقاش افتراضية(

مدير الجلسة: أنجيل كريستي ويليامز
الثالثاء، 27 أكتوبر/تشرين األول،  6:00 م -8:00 م - مقر جامعة برلين التقنية )جي 29(

بينام تحيد صناعة الرتفيه يف الواليات املتحدة األمريكية عن تحقيق اإلتاحة واملساواة، فإن رشكات 

السينام املستقلة مثل "بيج بيتش"، و"كونفلوينشال كونتنت"، و"دي جينريات"، و"رايد باك يت يف 

إنكيوباتور" تفسح املجال وتزيد من إمكانية الوصول لصانعي األفالم املستقلة من املجتمعات املمثلة 

متثيال ناقصا لعرض قصصهم الخاصة. يستكشف املديرون التنفيذيون لألفالم والتلفزيون، مبا يف ذلك 

وي تشني وكارين شني وميل جونز وداين ميليا وتيالن جونز، طرقا محددة وملموسة إلحداث التغيري 

يف هوليوود وخارجها.

ميل جونز:

منتجة ومخرجة وكاتبة. تشمل أعاملها "أعزايئ 

البيض"، وحرق الرمال"، و"خوانيتا". صنعت 

جونز فيلمها األول كمخرجة مع ليمريت بارك. 

وتشغل حاليا منصب نائب أول لرئيس اإلنتاج 

يف رشكة كونفلوينشال كونتنت.

داني ميليا:

قامت مؤخرا بتطوير وإنتاج فيلم املخرجة 

لولو وانج "الوداع" الذي حقق نجاحا كبريا يف 

مهرجان صندانس 2019، وفازت عنه بجائزة 

الروح املستقلة لعام 2020. عملت ميليا عىل 

أفالم مثل "لغز" و"ثالثة أجيال" و"املحبة" 

و"سالمة غري مضمونة".

تيالن جونز:

تعمل رئيسة ملنظمة أراي، منظمة متعددة 

املنصات ذات التأثري الفني واالجتامعي. تقود 

جونز اتحاد أراي، املجموعة غري الربحية، فضال 

عن مركز الربمجة واإلنتاج لحرم أراي اإلبداعي. 

وال تزال ترشف عىل أراي ريليزنج، ذراع الرشكة 

لتوزيع األفالم.

PANEL DISCUSSIONS حلقات النقاش

Moderator’s Bio: 
Angel Kristi Williams is a filmmaker 
from Baltimore, Maryland. Her short 
film, Charlotte, won jury awards at 
Atlanta and Sarasota film festivals. Her 
feature directorial debut, Really Love, will 
premiere at this year's AFI Fest.

Panelists:
Wei Chen: 
Wei Chen is the Program Manager for the 
Rideback TV Incubator. Prior to that, Chen 
worked in development at ABC Family and 
CBS, and consulted on writing programs at 
NBC and Universal. Chen attended UCLA, 
graduating with a degree in economics.

Karin Chien:
Karin Chien is president of dGenerate 
Films, the leading distributor of 
independent Chinese cinema. She's 
produced 10 feature films. She won 
the 2010 Independent Spirit Producer’s 
Award, and in 2020, she joined forces with 
Louverture Films.

EQUITY AND ACCESS: CHANGING THE HOLLYWOOD 
NARRATIVE - PRESENTED
 BY THE U.S. EMBASSY AND FILM INDEPENDENT

As the entertainment industry in the U.S. staggers to achieve equity and inclusion, 
independent film companies like Big Beach, Confluential Content, dGenerate, and 
Rideback TV Incubator are leveling the playing field and increasing access for indie 
filmmakers from underrepresented communities to tell their own stories. Film and TV 
executives, including Wei Chen, Karin Chien, Mel Jones, Tilane Jones, , and Dani Melia, 
will explore specific and tangible ways to bring change in Hollywood and beyond.

Mel Jones:
Mel Jones is a producer, director, and 
writer. Jones’ credits include Dear White 
People, Burning Sands, and Juanita. Jones 
made her directorial debut with Leimert 
Park. She is currently SVP of Production 
and Development at Confluential Films.

Dani Melia:
Dani Melia most recently developed and 
produced Lulu Wang’s 2019 Sundance 
hit The Farewell, for which she won a 
2020 Independent Spirit Award. Melia 
has worked on Puzzle, Three Generations, 
Loving, Safety Not Guaranteed, and more.

Tilane Jones:
Tilane Jones serves as President of ARRAY, 
the multi-platform arts and social impact 
collective dedicated to narrative change. 
Jones leads ARRAY Alliance, the non-
profit group, as well as the programming 
and production hub ARRAY Creative 
Campus. She continues to oversee ARRAY 
Releasing, the company’s film distribution 
arm.

MODERATED BY: ANGEL KRISTI WILLIAMS
Tuesday, October 27, 6:00 p.m. – 8:00 p.m., TU Berlin (G29)

(Virtual)
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Moderator’s Bio: 
Mariam Farag is the Head of Corporate 
Sustainability & Social Impact at MBC Group, 
spearheading the network’s corporate 
responsibility vision and brand reputation 
strategy. An award-winning advocate, public 
speaker, and advisor for youth development, 
sustainable brands, and diversity & 
inclusion, she has more than 20 years of 
experience in sustainable development, 
humanitarian relief, media, corporate and 
social change in the MENA region and 
globally.

Panelists:
Tarek El Ganainy:
Tarek El Ganainy is a prominent progressive 
producer, known for his work in Egyptian 
cinema, as well as the TV production 
SNL-Bel Arabi. He has contributed to the 
development of Minly through his dynamic 
and fresh input in the entertainment 
industry. He is also the founder of TVision 
Media Productions. 

Bassem Elhady:
Bassem Elhady is the Co-founder and CEO of 
Kijamii, the leading, award-winning digital 
media agency in the MENA region. Kijamii 
was named the Independent Agency of 
The Year in Dubai Lynx 2019, with offices 
in Dubai, Cairo, and Riyadh, working with 
global brands like Netflix, Deezer, Liverpool, 
and others.  

STARTING UP IN DIGITAL MEDIA 

MODERATED BY: MARIAM FARAG
Wednesday, October 28, 12:30 p.m. – 2:00 p.m., TU Berlin (Audimax)

How do startups approach the ever-changing entertainment industry, finding smart 
solutions for every challenge. During this session, a number of experts will each explain 
how to start a business in the media and entertainment industry. The panelists will 
bring in different views from venture capital, content creation, digital marketing, and 
marketplaces for celebrity shout outs. 

Kareem Abou Gamrah:
Kareem Abou Gamrah is the Co-founder and 
CEO of one of the MENA region’s fastest-
growing New Media companies, Peace Cake. 
He oversees all aspects of the company’s 
influential content properties and formats, 
which span originals created for Peace Cake’s 
now million-fan audience, and branded 
content created for their clients. 

Hisham Elhaddad
Hisham Elhaddad is the Co-founder and 
Managing Partner at HOF Capital. He 
invests across all sectors and stages, with 
a particular focus on deep tech. Elhaddad 
works closely with many of HOF’s portfolio 
companies, including ASAPP, insitro, Myome 
and Starship Technologies. He also led 
the firm’s growth-stage investments in 
UiPath and Uber. He holds a BSc in electrical 
and electronics engineering from Boston 
University.

عن مدير الجلسة

رئيس إدارة االستدامة املؤسسية والتأثري 

االجتامعي يف مجموعة إم يب يس، حيث تقود 

رؤية املسؤولية املؤسسية للشبكة واسرتاتيجية 

سمعة العالمة التجارية. وهي حقوقية حائزة 

عىل جوائز، ومتحدثة عامة، ومستشارة لتنمية 

الشباب والعالمات التجارية املستدامة والتنوع 

والشمول، ولديها أكرث من 20 عاما من الخربة 

يف مجال التنمية املستدامة واإلغاثة اإلنسانية 

واإلعالم والتغيريات املؤسسية واالجتامعية يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وعامليا.

المشاركون:

طارق الجنايني:

منتج سيناميئ بارز معروف بأعامله يف السينام 

املرصية، فضال عن اإلنتاج التلفزيوين لربنامج إس 

إن إل بالعريب. ساهم يف تطوير منيل من خالل 

أفكاره املبدعة الخالقة يف صناعة الرتفيه. وهو 

أيضا مؤسس يت فيشني لإلنتاج اإلعالمي.

باسم الهادي:

املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لرشكة 

كيجامي، وهي وكالة اإلعالم الرقمي الرائدة 

والحائزة عىل جوائز يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا. تم اختيار كيجامي الوكالة 

املستقلة للعام يف ديب لينكس 2019، ولها مكاتب 

إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية

كيف تتعامل الرشكات الناشئة مع صناعة الرتفيه املتغرية باستمرار، إليجاد حلول ذكية لكل 

التحديات؟ خالل هذه الحلقة، سيقوم عدد من الخرباء برشح كيفية بدء عمل تجاري يف قطاع 

اإلعالم والرتفيه. سيجلب املشاركون وجهات نظر مختلفة من رأس املال االستثامري، وإنشاء املحتوى، 

والتسويق الرقمي، واألسواق لتحية املشاهري.

يف ديب والقاهرة والرياض، وتعمل مع العالمات 

التجارية العاملية مثل نتفليكس وديزر وليفربول 

وغريها.

كريم أبو جمرة

املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لواحدة 

من أرسع رشكات اإلعالم الجديد منوا يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، "بيس كيك". 

يرشف عىل خصائص وأشكال جميع جوانب 

املحتوى املؤثر للرشكة، والتي تغطي النسخ 

األصلية التي تم إنشاؤها لجمهور بيس كيك 

الذي أصبح اآلن مليون معجب.

هشام الحداد

املؤسس املشارك والرشيك اإلداري لهوف 

كابيتال. يستثمر يف جميع املجاالت واملراحل، 

مع تركيز عىل التكنولوجيا العميقة. كام يعمل 

عن كثب مع العديد من الرشكات العميلة لدى 

هوف كابيتال مبا فيها آساب وإنسيرتو وميومي 

وستارشيب تكنولوجيوز. كام قاد استثامرات 

الرشكة العمالقة يف مشاريع يو آي باث وأوبر. 

يحمل الحداد درجة املاجستري يف هندسة 

اإللكرتونيات والكهرباء من جامعة بوسطن.

PANEL DISCUSSIONS حلقات النقاش

مدير الجلسة: مريم فرج
األربعاء 28 أكتوير،  12:30 م - 2:00 م - مقر جامعة برلين التقنية )أوديماكس(
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WORKSHOPS

U.S. EMBASSY AND FILM INDEPENDENT SHORT FILM 
SCREENWRITING WORKSHOP
IN PARTNERSHIP WITH GFF 
CLOSED SESSION

The workshop is open to students currently developing their short films and will provide 
filmmakers with the tools to hone their writing skills.

Mentors 

ورش العمل

ورشة السفارة األمريكية وفيلم إندبندنت لكتابة سيناريو الفيلم 
القصير 

بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي )ورشة افتراضية(
ورشة مغلقة

تزود صانعي  القصرية، وسوف  أفالمهم  بتطوير  حاليا  يقومون  الذين  للطالب  مفتوحة  العمل  ورشة 

األفالم باألدوات لصقل مهاراتهم يف الكتابة.

المدربون

(Virtual)

آينت أمني

كاتبة ومخرجة

Amman Abbasi  
Writer, Director, 
Editor, Composer

وليد مؤنس

كاتب ومخرج ومنتج

Oualid Mouaness  

Writer,Director, 
Producer

عامن عبايس

ومونتري  ومخرج  كاتب 

وملحن

Ayten Amin  

Writer, Director
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WORKSHOPS

“BEYOND THE METHOD: BY GERALD JAMES” ACTING 
WORKSHOP 
CLOSED SESSION

The focus of this workshop is to train actors on how to solve acting problems through 
the teaching of the acting craft and the deepening of awareness. Gerald James will teach 
actors how to achieve this awareness through exercises, tasks, and games; physical 
exercises designed to challenge the actor’s focus and concentration, in addition to 
monologues and scene work. The ‘Method’ used in this workshop is the same method 
taught by Stanislavski and the Strasberg school in the United States, focusing on the body 
and how to master and access our inner power and focus. This is a workshop on ‘how to 
work’ as an actor, to know what you are doing, to understand what is required from the 
actor to tell a story, while developing the ability to respond to that requirement.

Mentor 

ورش العمل

ما بعد المنهج - ورشة عمل عن التمثيل
يقدمها: جيرالد جيمس

ورشة مغلقة 

الحرفة  تدريس  من خالل  التمثيل  مشاكل  كيفية حل  املمثلني عىل  تدريب  الورشة عىل  تركز هذه 

التامرين،  الوعي من خالل  الوعي. جريالد جيمس سوف يعلم املمثلني كيفية تحقيق هذا  وتعميق 

واملهام، واأللعاب من بينها متارين بدنية مصممة لتحدي تركيز املمثل، إضافة إىل مونولوجات وأعامل 

املشهد. املنهج املستخدم يف هذه الورشة هو نفس منهج ستانسالفسيك وسرتاسربج يف الواليات املتحدة 

الورشة  الداخلية وتركيزنا. هذه  إتقان والوصول إىل قوتنا  الرتكيز عىل الجسم وكيفية  األمريكية، مع 

حول "كيفية العمل" كممثل، ملعرفة ما تقومون به، ولفهم ما هو مطلوب من املمثل لرسد قصة، مع 

تطوير القدرة عىل االستجابة لهذا املطلب.

المدرب

جريالد جيمس 

مدرب متثيل

Gerald James

Acting Coach
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SPECIAL EVENTS فعاليات خاصة

UPLIFT4GFF PITCHING EVENT
GEMINI AFRICA IN PARTNERSHIP WITH GFF

Gemini Uplift4GFF is the first regional and continental program of its kind to form a bridge 
between entrepreneurs and the entertainment industry. The program gives a chance to 
top-quality startups and creatives who have innovative ideas to pitch in front of industry 
experts during El Gouna Film Festival. Uplift4GFF offers entrepreneurs the right exposure, 
business leads, mentorship and partnership opportunities, while it aims to take the show 
business to the next level by injecting new technologies into the core of the industry, as 
well as all its supporting functions.

العروض التقديمية - أبليفت فور جي إف إف
جيميني إفريقيا بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي

أبليفت فور جي إف إف هو الربنامج األول من نوعه يف املنطقة والقارة بأكملها، الذي يشكل جرًسا 

واملبدعني  املميزة  الناشئة  األعامل  لرشكات  الفرصة  الربنامج  مينح  الرتفيه.  وصناعة  األعامل  رواد  بني 

املمتلكني ألفكار إبداعية لتقديم عروض أفكارهم أمام لجنة من خرباء الصناعة خالل مهرجان الجونة 

أبليفت فور جي إف إف لرواد األعامل فرص تكوين الرشاكات والحصول عىل  السيناميئ. كام يوفر 

االستشارة والدعاية الالزمة، بينام يهدف أيًضا إىل تطوير املشهد بأكمله بواسطة استخدام التقنيات 

الحديثة وإدخالها إىل الصناعة.

Saturday, October 24, 1:00 p.m. – 3:00 p.m., Pre Functional Area -Festival Plaza السبت، 24 أكتوبر/ تشرين األول، 01:00 م - 03:00 م، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
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UPLIFT4GFF WINNERS’ EVENT
GEMINI AFRICA IN PARTNERSHIP WITH GFF

In the first Uplift4GFF event, 3 winners will be chosen. 

During the second event, the 3 winners will have the opportunity to present their projects 
in front of industry guests for investment and business matchmaking.

العروض التقديمية 2 - أبليفت فور جي إف إف
جيميني إفريقيا بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي

ورشة مغلقة 

يف خالل أول جلسة ألبليفت فور جي إف إف، سيتم اختيار 3 فائزين.

يف خالل الجلسة الثانية، سيتمكن الفائزون الثالثة من تقديم مشاريعهم أمام لجنة مكونة من خرباء 

صناعة السينام من أجل تحقيق فرص لقاء االستثامر واألعامل بتلك املشاريع. 

Jury: لجنة التحكيم: 

Monday, October 26, 2:00 p.m. – 3:30 p.m., TU Berlin (Room G29) اإلثنين، 26 أكتوبر/تشرين األول، 2:00 م - 3:30 م، مقر جامعة برلين التقنية )جي 29(

SPECIAL EVENTS فعاليات خاصة

أنيس ساويرس 

الرشيك اإلداري لرشكة 

هوف كابيتال

Adly Thoma, 
Executive Chairman 
and CEO, Gemini 
Africa

أمري رمسيس

املدير الفني ملهرجان 

الجونة السيناميئ

Shereen Reda, 
Actress

ناردين فرج

مذيعة تلفزيونية 

وممثلة سينامئية 

Chérine T. Magora, 
Head of Strategic 
Partnership, Middle 
East, Africa & 
Pakistan, TikTok

شريين رضا

ممثلة سينامئية

Amir Ramses, 
Artistic Director, El 
Gouna Film Festival

شريين يت. ماجورا 

- رئيس الرشاكات 

االسرتاتيجية لرشكة تيك 

توك يف الرشق األوسط 

وإفريقيا وباكستان

Nardine Farag, 
TV Presenter and 
Actress

عديل توما

الرئيس التنفيذي 

والعضو املنتدب لرشكة 

جيمينى إفريقيا

Onsi Sawiris, 
Managing Partner, 
HOF Capital
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OCEAN SOULS FILM SCREENING
DIRECTED BY: PHILIP HAMILTON
UNITED STATES, UNITED KINGDOM, SPAIN | 2020 | 57 MIN | ENGLISH

Ocean Souls is an emotive documentary about cetaceans, showing possibly the largest 
diversity ever seen on film and highlighting new science. Cetaceans, despite looking so 
different from us, are possibly our closest relatives in terms of cognitive abilities and 
family ties. The film focuses on the concept of family, something every human can relate 
to, including fascinating chapters on emotions, language, social organization, intelligence, 
and human interaction.

In the same way Live Aid united the world’s best musicians, Ocean Souls unites over 
100 filmmakers, 25 of the world's best scientists, as well as several celebrities—a truly 
unprecedented collaboration.

عرض فيلم "أرواح المحيط"
إخراج: فيليب هاملتون

الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا | 2020 | 57 د | اإلنجليزية

فيلم وثائقي عاطفي عن الحيتانيات، ويعرض ما ميكن أن يكون أكرب تنوع عىل اإلطالق شوهد يف 

السينام، ويسلط الضوء عىل العلوم الجديدة. عىل الرغم من أن الحيتانيات تبدو شديدة البعد 

عنا، فإنها من املحتمل أن تكون أقرب الفصائل إلينا من حيث القدرات املعرفية والروابط األرسية. 

يركز الفيلم عىل مفهوم األرسة، وهو يشء ميكن أن يرتبط به كل إنسان، ويتضمن فصول رائعة عن 

العواطف واللغة والتنظيم االجتامعي والذكاء والتفاعل اإلنساين. وبنفس الطريقة التي وحدت بها 

"اليف إيد" أفضل املوسيقيني يف العامل، فإن "أرواح املحيط" يوحد أكرث من 100 صانع سينام، و25 

من أفضل العلامء يف العامل، باإلضافة إىل العديد من املشاهري، وهو تعاون غري مسبوق حقا.

Thursday, October 29, 12:15 p.m. – 1:12 p.m., Sea Cinema 2 الخميس، 29 أكتوبر/تشرين األول، 12:15 مساء - 1:12 مساء، سي سينما 2

SPECIAL EVENTS فعاليات خاصة
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SPEAKERS المتحدثون

UNHCR AND SAWIRIS 
FOUNDATION PANEL: 
CHILDREN MATTER

Moderator Moderator

Speakers Speakers

Raya Abirached 
TV personality, 
producer, and film 
journalist

Emma Smith  

Finance Manager, 
IEFTA

Mr. Karim Atassi 

UNHCR 
Representative to 
Egypt and the League 
of Arab States

Angelica Cantisani
Head of TFL 
Extended and PM 
SeriesLab, Torino 
Film Lab

Eng. Noura Selim 
Executive Director, 
Sawiris Foundation

Riaya Aboul Ela:

Film Festival 
Strategist, IEFTA

H.E. Amb. Dr. Haifa 
Abu Ghazaleh
Assistant Secretary-
General, League of 
Arab States

Kinda Alloush
Actress and 
UNHCR High Profile 
Supporter

Meriame Deghedi
Sales and 
Distribution Manager, 
MAD Solutions

Nadine Labaki
Actress, writer, and 
filmmaker

Meike Statema
Head of Education, 
IDFA

Gary Phillips
Founder, Moviehouse 
Entertainment

David Zannoni
Consultant and 
representative, 
Fintage House

WOMEN’S EMPOWERMENT 
THROUGH FILM

Moderator

Speakers

Raya Abirached  
TV personality, 
producer, and film 
journalist 

Dorothee Myriam 
Kellou 
Journalist, filmmaker, 
and representative 
from Rawiyat

Menna Shalaby 
Actress

Richa Chadha 
Actress

Najwa Najjar 
Writer and director

Jihan El Tahri 
General Director, DOX 
BOX

IEFTA: A FILMMAKER'S 
JOURNEY FROM FILM LAB TO 
VOD PLATFORM
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SPEAKERS المتحدثون

Moderator

Speakers

EQUITY AND ACCESS: CHANGING THE 
HOLLYWOOD NARRATIVE - PRESENTED BY THE 
U.S. EMBASSY AND FILM INDEPENDENT

Angel Kristi 
Williams 
Filmmaker

Wei Chen
Program Manager, 
Rideback TV 
Incubator

Karin Chien
Founder/President, 
dGenerate Films

Mel Jones
Producer, director, 
and writer

Dani Melia 
Film producer

Tilane Jones 
President of ARRAY

DIGITAL MEDIA IN THE WAKE 
OF A GLOBAL PANDEMIC

STARTING UP IN DIGITAL 
MEDIA

Moderator Moderator

Speakers Speakers

Ahmed Abbas
Founder and CEO, 
DigiSay

Mariam Farag
Founder and CEO, 
4Mpact

Dominique Delport
President, 
International& 
Global Chief Revenue 
Officer, VICE Media

Tarek El Ganainy

Founder, TVision 
Media Productions 
and Co-founder, 
Minly

Tarek Hosny 
Co-founder, Minly

Hisham Elhaddad
Co-Founder & 
Managing Partner, 
HOF Capital

Jakob Mejlhede 
CCO, Shahid

Bassem Elhady 
CEO, Kijamii

Moon Baz
Strategy Partner 
Manager, Facebook

Kareem Abou 
Gamrah
Co-founder and CEO, 
PeaceCake
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INDUSTRY DELEGATES  ممثلو الصناعة السينمائية
A

ze
rb

ai
ja

n

Meena Ibrahim 
Animation Supervisor 
meenaiibrahim@gmail.com

Hilal Baydarov 
Director
hbaydarov@gmail.com

Framestore
+15142770004 | www.framestore.com | film@framestore.com

Ucqar Film
ucqarfilm@gmail.com | ucqarfilm.com

Known globally for our visual effects, we have a proud history of creating extraordinary 
images and scenes for some of Hollywood’s biggest pictures, collecting every possible 
industry award along the way.

ُتعرف الرشكة بخدماتها يف مجال املؤثرات البرصية وتاريخها يف خلق صور استثنائية ومشاهد ألضخم إنتاجات هولييوود، 
ومتتلك الرشكة رصيًدا كبريًا من الجوائز السينامئية.  

Ucqar Film focuses on independent cinema. Knowing the difficulty of making films, it 
helps from the earliest stages of filmmaking right to the last step.

الفيلم، إذ تدرك جيًدا صعوبة صناعة تلك  إنتاج السينام املستقلة، يف جميع مراحل صناعة  رشكة أوقار فيلم تركز عىل 
األفالم. 

Ca
na

da

Eg
yp

t

Sayed Fouad
Festival's President 
sayed.fouad@
luxorafricanfilmfestival.com

Luxor African Film Festival
+(202)33040190 | www.luxorafricanfilmfestival.com | info@luxorafricanfilmfestival.com

The Luxor African Film Festival (LAFF) is one of ISF’s projects. It was the idea of writer 
Sayed Fouad and director Azza Elhosseiny, as the African films were practically not 
screened in Egypt. Furthermore, Luxor hardly has any cultural or artistic events, and was 
therefore selected to decentralize cultural or artistic events always organized in Cairo and 
Alexandria.

يعترب مهرجان األقرص للسينام اإلفريقية أحد أهم مرشوعات مؤسسة شباب الفنانني املستقلني . وقد كانت فكرة املهرجان 
 للكاتب والسيناريست سيد فؤاد و املخرجة عزة الحسيني نتيجة الغياب التام للفيلم اإلفريقى ىف مرص باإلضافة إىل افتقار 
القاهرة  الفنون ونقلها من  .. فكان البد من كرس مركزية  العام  محافظة األقرص إىل أى  أنشطة ثقافية وفنية عىل مدار 

واإلسكندرية إىل مدينة األقرص  الساحرة.

Hala Lotfy 
Producer
hala.samira.lotfy@gmail.
com 

Muhammad 
Mustapha 
Filmmaker
m.mstpha@gmail.com

Hassala Film
+2024577688

Hassala Films (‘hassala’ means 'money box' in Arabic) is an independent production 
house that was formed by a group of independent artists who share the same ideas and 
thoughts about working in low-budget forms to produce long debut projects (fiction and 
documentary) for talented young artists who seek a challenge in what they want to say 
and take the maximum risk regarding their artistic tools.

أفالم  إنتاج  األفكار حول  نفس  يتشاركون  الذين  املستقلني  الفنانني  من  بواسطة مجموعة  تأسست  إنتاج مستقلة  رشكة 
روائية ووثائقية طويلة ذات ميزانية صغرية، لفنانني شباب موهوبني يسعون لخوض التحديات الخاصة بقول ما يريدونه 

وبأدواتهم الفنية أيًضا. 
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INDUSTRY DELEGATES  ممثلو الصناعة السينمائية
Eg

yp
t

Muhammad Salah 
Film Director
salahmu94@gmail.com

Khaled Mansour 
Director, Scriptwriter 
and Producer
khaledmansour7@gmail.com 

Bassem El Hady  
Co-Founder
and CEO
bassemhe@kijamii.com 

Mark Lotfy
Producer
mark@figleafstudios.com

Fig Leaf Studio 
+(20)1 211 725 54 | www.figleaf-studio.com | info@figleafstudios.com

Patchwork Productions 
patchworkcairo@gmail.com

Kijamii
+(20)1022558783 | www | info@kijamii.com | kijamii.com

Fig Leaf Studio is a production house based in Alexandria, Egypt. The studio hosted 
visual and audio production, and created a meeting space for artists and activists and 
independent film and media makers of all kinds. Fig Leaf Studio provides top-quality 
production services.

رشكة إنتاج سيناميئ مستقلة مقرها اإلسكندرية، مرص. تقوم الرشكة بجميع خدمات اإلنتاج البرصي والسمعي، كام خلقت 
مساحة للفنانني والفاعلني يف مجال السينام املستقلة وصناع املحتوى املستقلني. توفر الرشكة خدمات إنتاجية ذات جودة 

عالية. 

Patchwork Productions is an independent film production company, set up by producer 
Christine Hartland. Patchwork Productions received development funding from MEDIA for 
the feature Nitrate by Gavin Boyter and Guy Ducker, currently at casting stage, and from 
BFI Net.Work for the feature The Tentmaster's Daughter by Isabel Anderton.

رشكة إنتاج مستقلة تأسست بواسطة املنتجة كريستني هارتالند. تلقت الرشكة متوياًل للتطوير من رشكة ميديا إلنتاج الفيلم 
الطويل "نرتات" لجاي داكر، وهو فيلم يف مرحلة اختيار املمثلني، كام تلقت الرشكة متوياًل من يب إف آي إلنتاج الفيلم 

الطويل "ابنة رئيس الخيمة" إليزابيل أندرتون.

We could go down the cliché path of explaining how Kijamii is a digital media agency that 
aims at realizing digital experiences for its partners. We could also continue to say that 
we build creative digital strategies and campaigns that switch between online and offline 
activities to ensure the maximum reach for our partners. We could go into all the technical 
details, and try to highlight our professional skills… but, ultimately, we’re all about being 
real. So - real talk - Kijamii is a place where like-minded individuals come together to 
create brilliance, and bring brands to life.

التجارب  املبتذل لنرشح كيف أن كيجامي هي وكالة إعالمية رقمية تهدف إىل تحقيق  الطريق  بإمكاننا أن نسلك  كان 
الرقمية لرشكائها. وميكننا أيضا أن نستمر يف القول بأننا نبني اسرتاتيجيات وحمالت رقمية مبتكرة تبدل بني األنشطة عرب 
اإلنرتنت وخارجه لضامن الحد األقىص من إمكانية الوصول لرشكائنا. ميكن الخوض يف جميع التفاصيل التقنية ومحاولة 
-لنتكلم بشكل واقعي-  لذا  نهاية املطاف، نحن نفضل أن نكون واقعيني.  املهنية، ولكن يف  الضوء عىل مهاراتنا  تسليط 

كيجامي املكان الذي يجتمع فيه األفراد ذو األفكار املتامثلة معا لتحقيق التألق، وإحياء العالمات التجارية. 

Kareem Abou 
Gamra 
CEO & Co-founder
gamroor@peace-cake.com

Peace Cake
www.peacecakeproductions.com

We are a company, a collective of creatives, filmmakers and marketing professionals 
looking to disrupt and push the norms of online digital content.  Above all else, we live 
and breathe content. We know how to create something that will resonate with fans as 
well as satisfying the business objectives.

عرب  الرقمي  املحتوى  معايري  دفع  إىل  يتطلعون  الذين  التسويق  واملتخصصني يف  واملخرجني  املبدعني  من  نحن مجموعة 
اإلنرتنت. نحن نعرف كيفية خلق يشء من شأنه أن يرتدد صداه مع املعجبني وكذلك تلبية أهداف العمل. 
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Hisham Elhaddad 
Co-founder & 
Managing Partner

Kamla Abouzikri  
Director
kamla99@hotmail.com

Ahmed Gaber  
Founder
ahmedgaber.a@gmail.com 

HOF Capital
www.hofvc.com

The City 
+20237480503 | www.thecity-pictures.com/contact-us | info@thecity-pictures.com

Hiway Art Studio
+201002084707 | www | hiwaystudio@gmail.com

HOF Capital focuses on supporting the world's most brilliant and most-driven business 
founders, who are determined to improve the future of humanity through technological  
innovation.'

تركز رشكة هوف كابيتال عىل دعم أملع مؤسيس األعامل العامليني، لتطوير مستقبل اإلنسانية بواسطة اإلبداع التكنولوجي. . 

The City Pictures was established in 2005 by Ahmed Effat. For more than 20 years, 
Ahmed Effat was providing the cinema industry with high-end quality services that 
help thousands of projects to be finalized. In 2005, Ahmed decided to close the circle by 
establishing his own production company, The City Pictures, and formed The City chain—
an umbrella for the three companies that provide all kinds of facilities to make different 
kinds of media. The three companies are:  2k for all kinds of post-production; Filmco, a 
huge rental house for all kinds of film and TV equipments; and The City Pictures for film 
and TV production..

تأسست ذا سيتي يف 2005 بواسطة أحمد عفت. يف عام 2005 شكل أحمد سلسلة سيتي -مظلة للرشكات الثالث 2 كيه 
لجميع خدمات ما بعد اإلنتاج وفيلمكو، رشكة تأجري لجميع معدات التلفزيون والسينام وسيتي بيكترشز لإلنتاج السيناميئ 

والتلفزيوين.

Launched in 2013 as a sound post-production house providing sound editing, SFX, Dub & 
Foley recording, and sound mixing, we're working now to start field recording and picture 
editing to produce low-budget short films.

الصوتية، وتسجيل  واملؤثرات  الصوت،  توفر مونتاج  الصوت،  اإلنتاج يف مجال  بعد  ما  لتوفري خدمات   2013 أطلقت يف 
امليزانية  ذات  القصرية  األفالم  إلنتاج  واملونتاج  امليداين،  التسجيل  لبدء  اآلن  نعمل  نحن  الصوت.  ومزج  وفويل،  الدوبالج 

املنخفضة. 

Mohamed Zueitar
Founder
m.zuaiter@mzstudios.tv

Nile Wood
+ 109560403866788 / 01100090050 | www.facebook.com 

Nilewood is an Egyptian production company for films, short drama series, and 
entertainment shows, established in 2019.

نايلوود هي رشكة إنتاج مرصية لألفالم واملسلسالت الدرامية القصرية والعروض الرتفيهية، تأسست يف عام 2019. 

Mohamed Mashish  
Executive Director 
mashish@beelink.tv

Beelink Productions 
www.beelink.tv

Beelink is a leading TV production and distribution company in the MENA region.

بيلينك هي رشكة رائدة يف مجال اإلنتاج والتوزيع التلفزيوين يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
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Yasser El Naggar 
Managing Director
ynaggar@mercuryvfx.com

Mohamed Osama 
Shakshouk 
Head of HR and 
Outsource
m.shakshouk@mercuryvfx.com

Mercury Visual Solutions 
+0224157076 | www.mercuryvfx.com/contact-us | info@mercuryvfx.com

Mercury Visual Solutions is an award-winning visual effects & post-production 
powerhouse. With hundreds of projects in film, television, and live events under our belt, 
we have amazed audiences worldwide.

مركيوري فيجوال سوليوشنز حائزة عىل جائزة بورهاوس للمؤثرات البرصية ومرحلة ما بعد اإلنتاج. مع مئات املشاريع يف 
السينام والتلفزيون واألحداث الحية يف جعبتنا، أذهلنا الجامهري يف جميع أنحاء العامل. 

Moussa Eissa
Producer / Co-founder
mousa@raw-entertainment.
com

Tarek Al Arian 
Founder/ Director

Raw Entertainment  
www.raw-entertainment.com | info@raw-entertainment.com

Famous for pioneering cutting-edge cinematography in Egypt for 30 years, RAW 
Entertainment was founded by film director Tarek Alarian in 1989. The company's 
production history encompasses all of Alarian’s hit feature films including Al Embrator 
(The Emperor) and Al Basha (The Pasha), both starring the late Ahmed Zaki, in addition to 
El Selem Wel Te’ban (Snakes and Ladders), Welad Rizk (Sons of Rizk), Elkhaleya (The Cell) 
and Welad Rizk 2 (Sons or Rizk 2), which was named one of the highest grossing movies in 
the history of Egyptian cinema in 2018.

تشتهر رو إنرتتينمنت بالتصوير السيناميئ الرائد يف مرص ملدة 30 عاما، وقد أسسها املخرج السيناميئ طارق العريان يف 
عام 1989. يشمل تاريخ إنتاج الرشكة جميع أفالم العريان الروائية الطويلة مبا يف ذلك "اإلمرباطور"، و"الباشا"، وكالهام 
من بطولة الراحل أحمد زيك، باإلضافة إىل "السلم والتعبان"، و"والد رزق"، و"الخلية"، و"والد رزق2"، الذي يعترب من أعىل 

األفالم إيرادات يف تاريخ السينام املرصية عام 2018.

Sheren Mahmoud 
Media Production & 
Distribution
sh_magdy2009@hotmail.com

Stars Media
+ 0233475074 | starsmediapro.com | info@starsmedia.com

Stars Media has been working in the field of production and distribution since 2012. 
Our company has been able, in a short period, to become a distinctive mark in the field 
of production and artistic & media distribution within Egypt and the Arab world. Our 
company is interested in buying films, series, and documentaries, and distributing them 
in Egypt and the Middle East. Our company also adopts the concept of content display, 
which allows the discovery and emergence of many different talents in all technical fields.

تعمل رشكة ستارز ميديا يف مجال اإلنتاج والتوزيع منذ عام 2012. تهتم رشكتنا برشاء األفالم واملسلسالت واألفالم الوثائقية 
العديد من  باكتشاف وظهور  الذي يسمح  املحتوى  تتبنى رشكتنا مفهوم عرض  األوسط. كام  وتوزيعها يف مرص والرشق 

املواهب املختلفة يف جميع املجاالت التفنية. 

Tamer Nady
Producer
tamernady@gmail.com

Celler Door  
www | info@raw-entertainment.com

A production house established in Cairo in 2017, the company aims to provide production 
and post-production services for filmmakers and organizations to visualize their ideas 
from concept to realization.

األفالم  لصانعي  اإلنتاج  بعد  وما  اإلنتاج  خدمات  تقديم  إىل   ،2017 عام  يف  القاهرة  يف  تأسست  التي   الرشكة،  تهدف 
واملنظامت لخلق تصور برصي ألفكارهم من املفهوم إىل التحقق.
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Sherif Mandour 
Film Director / 
Producer 
sherifmandour@gmail.com

Film House
+20233370802605 | filmhouse@email.com

Film House is a film production and post-production company based in Egypt, founded 
in 1992 by director and producer Sherif Mandour. It is widely acknowledged for its award-
winning movies and independent Egyptian films. It established a new department for film 
subtitling and electronic subtitling for film festivals.

1992 عىل يد املخرج واملنتج رشيف  اإلنتاج تأسست يف عام  اإلنتاج وما بعد  فيلم هاوس رشكة مرصية تقدم خدمات 
مندور. تعرف الرشكة بأفالمها الفائزة بالجوائز واألفالم املستقلة املرصية. أسست الرشكة فرعها الجديد من أجل ترجمة 

األفالم والرتجمة اإللكرتونية للمهرجانات السينامئية.  

Youssef Shazli  
Director 
yshazli@mifegypt.com 

Zawya Cinema and Distributions
+20(128)3200888 | info@mifegypt.com | www.zawyacinema.com 

In the ever-growing Egyptian film market, independent films have to fight the onslaught 
of commercial films struggling to reach their audience. 

يف السوق السيناميئ املرصي املتنامي، البد لألفالم املستقلة أن تكافح ضد هجامت األفالم التجارية، كام عليها أن تصارع 
من أجل الوصول إىل مشاهديها.

Ahmed Sobky 
Head of Sales, 
Acquisitions & 
Theatrical Distribution
asobky@mifegypt.com 

Aly El Arabi 
Director 
alyelarabi@gmail.com  

Ambient Light
+2027376883 | info@ambientlightfilm.com | www.ambientlightfilm.com 

Ambient Light focuses on humanitarian issues that tell of a larger phenomena-taking 
place. The company's main focus is character-driven stories that relate to marginalized 
segments of society left voiceless. 

تركز رشكة آمبينت اليت عىل القضايا اإلنسانية التي تتناول الظواهر األكرث بروزاً. الرتكيز الرئييس للرشكة يتمثل يف االهتامم 
بقصص شخصيات لها صلة بقطاعات مهمشة يف املجتمع.

Zaid Kurdi  
Vice Chairman / 
Managing Director 
zaid@newcenturyproduction.
com    

New Century Production
+20237627191  |  http://newcenturyproduction.com 

New Century Production aims to support the growth of the Egyptian film market through 
a constant stream of fresh and professional productions. Through the collaboration of 
young filmmakers, celebrities and experienced filmmakers, it develops captivating and 
entertaining films for Arab and foreign audiences. 

تهدف نيو سينرشي برودكشن إىل تنمية سوق األفالم املرصية من خالل إنتاجات سينامئية مختلفة. حيث تعتمد الرشكة 
يف صناعة أفالمها عىل إنتاج أفالم ممتعة بالتعاون مع مخرجني شباب ومحرتفني ومشاهري للجامهري العربية والعاملية.

Ahmed Abbas 
CEO 
abbas@digisay.com   

DigiSay
admin@digisay.com | www.digisay.com 

DigiSay Ltd. is one of the biggest YouTube Partners in the MENA region. It was established 
in the summer of 2010. It launched over 200 YouTube Channels with more than 3 billion 
views. 

رشكة ديجيساي واحدة من أكرب رشاكات موقع يوتيوب يف منطقة الرشق األوسط. تأسست يف صيف عام 2010، وأطلقت 
أكرث من مائتي قناة عىل موقع يوتيوب بأكرث من 3 مليار مشاهدة.
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Sherif Fathy   
Founder 
sheriff@thecellco.com    

Ahmed Assem  
Co-founder / Senior 
Editor
assem@thecellco.com     

Wael Farag 
Founder  
wael@thecellco.com   

Doha Niazi 
Marketing Director 
doha@thecellco.com

The Cell / The Cell Creative Media Solution
+20233358810 | info@thecellco.com | http://www.thecellco.com 

The Cell was founded by Sherif Fathy and Wael Farag in 2011, who are specialists in high-
gloss TV Series, TVC's, films and corporate films. As a post-production company based 
in Cairo, we provide our services all around the world, and offer a worldwide network of 
professional partners. 

أسس رشيف فتحي ووائل فرج رشكة ذا سيل يف عام 2011، وتتخصص الرشكة يف املسلسالت واإلعالنات التلفزيونية واألفالم. 
توفر الرشكة، ومقرها القاهرة، خدمات ما بعد  اإلنتاج يف جميع أنحاء العامل من خالل شبكة من الرشكاء املحرتفني.

Marwa El Sawy   
Marketing and PR 
Manager 
marwa@iproductions-eg.com      

Ahmed Fahmy 
CEO   
ahmed.fahmy@iproductions-
eg.com     

iProductions
+20237492535 / +20237492536  | info@iproductions-eg.com | http://iproductions-eg.com  

iProductions is a full-fledged production company that was established in 2013 in Egypt 
as a content production arm of O-Media Holding media investments and its subsidiary 
PromOmedia. iProductions aims to be a truly integrated content company that develops, 
produces and distributes high quality content. 

آي برودكشنز رشكة إنتاج متكاملة أنشئت عام 2013 يف مرص، كذراع إلنتاج املحتوى ملجموعة أو ميديا القابضة ورشكتها 
الفرعية بروميديا. تهدف الرشكة إىل تطوير وإنتاج وتوزيع محتوى ذو جودة عالية.

Tamer Ashry   
Director / Producer 
me@tamerashry.com     

BEE Media Productions
+20233053860 | www.beemediaproductions.com  | tamer.ashry@beemediaproductions.com   

BEE Media is one of the leading up-and-coming production companies in Egypt and the 
wider MENA region. We run a full-fledged production company that provides the standard 
range of high-quality media services from pre to post-production. 

توفر خدمات  متكاملة  إنتاج  األوسط، وهي رشكة  الرشق  الرائدة يف مرص ومنطقة  اإلنتاج  ميديا واحدة من رشكات  يب 
إنتاجية ذات جودة عالية يف جميع مراحل إنتاج األفالم.  

Shahinaz El Akkad    
CEO 
shahinaz.elakkad@lagoonie.
group

Mohamed Saad   
General Manager

Mohamed Al Akkad 
Deputy CEO / Head 
of HR   
mohamed.elakkad@lagoonie.
group 

Lagoonie Film Production
+20233058555 | www.lagooniefilmproduction.com 

Lagoonie Film Production is an Egyptian film production company established in October 
2017. The company made its foray into the world of production with Ana Shahira. Ana El 
Khayen TV series. Our projects have varied from TV series and feature films to acclaimed 
shorts, such as Fork and Knife. 

رشكة إنتاج مرصية تأسست يف عام 2017، وبدأت مبسلسل "أنا شهرية، أنا الخائن". تتنوع مرشوعات الرشكة بني األفالم 
واملسلسالت واألفالم القصرية مثل "شوكة وسكينة".
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Ahmed Badawy    
General Manager  
badawy@synergyfilmseg.com

Synergy Film
+0233456956 | www.synergyfilmseg.com | info@synergyfilmseg.com

Established in 2003, Tamer Morsy’s company has become one of the largest media and 
production companies in the Middle East. Starting as a leading advertising company, 
Synergy Advertising, the company has been a key partner in shaping several successful 
brands by providing comprehensive and effective media solutions.. 

تأسست يف عام 2003 عىل يد تامر مريس وهي أكرب رشكة إنتاج يف الرشق األوسط بدأت كرشكة إعالنات رائدة األمر الذي 
كان محورًيا يف تشكيل العديد من العالمات التجارية املعروفة. 

Gamal Guemeih    
Manager 
gguemeih@NICapital.com.eg 

Ergo Media Ventures
+20225988600 | info@ergomv.com | https://ergomv.com  
Ergo Media Ventures is a dynamic investment firm committed to transforming the media 
landscape in Egypt and beyond. With a primary focus on digital and traditional content 
creation and distribution, it aims to re-establish the Egyptian media and entertainment 
industry as a sustainable power. 

رشكة تلتزم بتغيري مشهد الصناعة السينامئية يف مرص، وتركز بشكل رئييس عىل املحتوى الرقمي والتوزيع وتهدف إىل إعادة 
بناء مشهد الرتفيه املرصي.

Tackling the industry with a new and fresh approach, focusing on creative and out-of-the-
box ideas; TVision Media Productions has built a reputation for itself as one of the most 
innovative companies to emerge in the recent. 

تسعى الرشكة إىل الصناعة بنهج جديد وطازج، مع الرتكيز عىل األفكار اإلبداعية واملبتكرة. وقد صنعت تيفيشني لإلنتاج 
اإلعالمي شهرتها باعتبارها واحدة من الرشكات األكرث ابتكارا يف اآلونة األخرية.

Tarek El Ganainy  
Producer     
arek@tvisionegypt.com

TVision  
www.tvision-eg.com | info@tvision-eg.com

Kareem Samy     
Account Director  
kareem.samy@mad-solutions.
com

Alaa Karkouti    
Co-founder / 
Managing Partner of 
MAD Solutions & Arab 
Cinema Center 
alaa.karkouti@mad-solutions.
com 

Maher Diab   
Co-founder / Creative 
Director 

MAD Solutions & Arab Cinema Center 
+20227357937 | http://mad.film | info@mad-solutions.com  

MAD Solutions is the first Pan-Arab independent studio and fully integrative marketing 
and creative consultancy for the Arab film and entertainment industry. 

أول ستوديو عريب مستقل بخدمات تسويق واستشارات إبداعية متكاملة لصناعة السينام والرتفيه العربية.

Meriame Deghedi   
International Sales 
and Distribution 
Manager     
meriame.deghedi@mad-
solutions.com 

Rasha Gawdat     
Founder / Producer   
rashagawdat@gmail.com 

Takween Filmedia  
+201224669098 | info@takweenfilmedia.com | www.takweenfilmedia.com

Believing in new cinematic experiences in terms of film ideas and production module, 
Takween Filmedia provides services such as raising funds, and following and being part 
of the production process. 

إمياًنا بتجارب سينامئية جديدة فيام يتعلق بأفكار األفالم ووحدة اإلنتاج، تقدم الرشكة خدمات مثل جمع متويل األفالم 
ومتابعة عملية اإلنتاج واملشاركة فيها.
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Safei Eldin 
Mahmoud    
Producer 
safei@redstarfilms.net 

Red Star for Production and Distribution 
+20227353421 | www.redstarfilms.net | info@redstarfilms.net

Founded in 2013, Red Star has produced a diverse portfolio of fiction and documentary 
productions appealing to a wide range of audiences. So far, its 12 films have received 60 
awards in international film festivals and had a successful run in the box office. 

من  واسعة  مجموعة  جذبت  التي  والوثائقية  الروائية  األعامل  من  متنوعة  مجموعة  وأنتجت   2013 عام  يف  تأسست 
الجامهري. حتى اآلن، حصلت أفالمها الـ 12 عىل 60 جائزة يف مهرجانات األفالم الدولية، كام حققت نجاًحا يف شباك التذاكر.

Ahmed Hafez    
Head of Editing 
Department 
ahmed.hafez@graphicaroma.
com 

Aroma Studios 
+20233380543 | https://aromastudios.com

Cairo-based Aroma is one of the region’s leading creative design and solution facilities. We 
aim to provide creativity and originality at the onset of every project, and to continually 
invest not only in new technologies, but also in our creative talent. 

واحدة من الرشكات اإلنتاجية الرائدة يف مجال التصميم اإلبداعي تهدف لتوفري اإلبداعية واألصالة لكل مرشوع تعمل عليه 
وتستثمر يف املواهب اإلبداعية إىل جانب التكنولوجيا الحديثة.

Omar Kassem     
Executive Director 
omar@ciff.org.eg  

Aliaa Zaky 
Head of Cairo 
Industry Days 
aliaa.zaky@ciif.org.eg  

Mohamed Hefzy    
Festival President 
m.hefzy@ciff.org.eg

Cairo International Film Festival 
+20223916403 | www.ciff.org.eg | a.shawky@ciff.org.eg

The oldest and only FIAPF accredited A-list festival in Africa and Middle East. Since 
1976, CIFF played a key role in promoting art-house cinema to Cairo audiences, as well as 
supporting talented filmmakers from Egypt and the Arab world. In its 40th edition, CIFF 
screened 160 films from 59 countries. 

مهرجان القاهرة السيناميئ املهرجان الوحيد املعتمد من االتحاد الدويل ملنتجي السينام يف أفريقيا والرشق األوسط. منذ 
عام 1976، لعب املهرجان دورًا رئيسًيا يف الرتويج للسينام الفنية لجامهري القاهرة، إضافة إىل دعم املخرجني املوهوبني من 

مرص والعامل العريب. يف دورته األربعني، عرض املهرجان 160 فيلاًم من 59 دولة.

Fr
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Arnaud Dommerc  
Producer 
arnaud@andolfi.fr 

Andolfi
+33950652305 | production@andolfi.fr | www.andolfi.fr

Andolfi produces films from various young filmmakers, but also from established ones, 
always willing to work on new narrative and cinematographic forms, from all around the 
world.

تنتج أفالًما ملختلف صانعي األفالم الشباب واملخرضمني عىل حد سواء، فهي عىل استعداد دامئًا للعمل عىل أشكال رسدية 
وسينامئية جديدة من جميع أنحاء العامل.  
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Ismael Ferroukhi  
Producer

Elzevir Films
+33155312742 | www.elzevirfilms.fr | iferroukhi@hotmail.com

is an independent production company founded in 1993 by Denis Carot and Marie 
Masmonteil. The project was born out of a shared artistic vision, a complementarity of 
competences and a rigorous economic approach.  

فنية  رؤية  من خالل  املرشوع  ُخِلق  ماسمونتيل.  وماري  كارو  دينيس  بواسطة   2003 عام  أنشئت  مستقلة  إنتاج  رشكة 
مشرتكة لكالهام. 

Jean-Marie Nizan 
Producer
jean-marie@beall.fr

Beall Productions
+(33)0143487611 | www.beall.fr | info@beall.fr

Beall Productions tells stories through pictures since 2012. Stories of all kind: 
documentaries, reports, corporate films, trailers… Built around an association of directors 
/ producers, we give a visual form to narratives, short or long, TV or corporates, that we 
are asked or choose to tell. We adapt to the means that are given to us, without ever 
compromising on the quality of the work. We know how to provide solutions. We are 
interested in all subjects and are passionate about cultures in all their forms. Our curiosity 
is insatiable, it is our driving force.

الرشكات،  أفالم  تقارير،  وثائقية،  أفالم  األنواع:  كل  من   .2012 عام  منذ  الصور  عرب  القصص  تروي  برودكشن  بيل  رشكة 
اإلعالنات الرتويجية. نحن نتكيف مع الوسائل التي تعطي لنا، دون املساومة عىل جودة العمل. نحن مهتمون بجميع 

املواد، ونتحمس للثقافات بجميع أشكالها. 
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Lucie Rego 
Co-founder
lucie.rego@hutongproductions.
com

Hutong Productions
+33 621037331 | www.indiesales.eu | festival@indiesales.eu

Hutong Productions supports independent films and artists.

هوتونج لإلنتاج تدعم األفالم والفنانني املستقلني. 

Catherine Dussart  
Producer 
cdp@cdpproductions.fr 

CDP Productions
+33146050022 | cdpdussart@aol.com | www.cdpproductions.fr

Founded by publicist and producer Catherine Dussart in 1992, CDP has produced an array 
of short films, features, documentaries and television programs that won a host of prizes 
at international film festivals.

أسستها خبرية الدعاية واملنتجة كاثرين دوسار يف عام 1992، حيث أنتجت مجموعة من األفالم القصرية والروائية الطويلة 
والوثائقية والربامج التلفزيونية التي فازت مبجموعة من الجوائز يف مهرجانات األفالم الدولية.  

Marie Balducchi     
Producer  
marie.balducchi@
agatfilms.com

Agat Films & Cie 
+33153363200 | www.agatfilmsetcie.com 

Created in 1984, Paris-based production company Agat Films & Cie / Ex Nihilo is run 
by 8 associate producers. The company focuses on the production of feature films, 
documentaries and live performances worldwide. It received the Raimondo Rezzonico 
Award at the 2006 Locarno International Film Festival. 

تأسست الرشكة ومقرها باريس يف عام 1984، ويديرها 8 منتجني مشاركني. تركز الرشكة عىل إنتاج األفالم الروائية واألفالم 
الوثائقية والعروض الحية يف جميع أنحاء العامل. حصلت عىل جائزة رميوندو ريزونيكو يف مهرجان لوكارنو السيناميئ الدويل 

لعام 2006.
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Marie-Pierre 
Macia     
Founder / Producer  
mpmacia@mpmfilm.com

Quentin 
Worthngton    
Head of 
Acquisitions and 
International Sales  

MPM Film  
+33952220722 | info@mpmfilm.com | www.mpmfilm.com
With a strong experience, both artistic and financial, and an important network in 
the industry and in festivals, MPM Film’s goal is to continue supporting established 
independent film directors and to discover new talents. 

مع خربة فنية ومالية قوية، وشبكة مهمة يف صناعة السينام ويف املهرجانات، يتمثل هدف الرشكة يف مواصلة دعم املخرجني 
املستقلني يف مجال السينام واكتشاف مواهب جديدة.

Thierry Lenouvel 
Producer
thierry@cinesudpromotion.
com

Cinesud Promotion
+33144545477 | www.cinesudpromotion.com | contact@cinesudpromotion.com

Launched in 1993 as a company designed to promote arthouse films (Rachid Bouchareb, 
Wang Chao, Guillermo Del Toro, Raymond Depardon, Djibril Diop Mambety, Julio Medem, 
Jafar Panahi, Manuel Poirier, Arturo Ripstein, Paulo Rocha, Carlos Saura, Paolo & Vittorio 
Taviani, Jean-Philippe Toussaint, among others), which has developed a production arm in 
2001 in the same way (almost 50 films produced or co-produced till now, more than 250 
international awards).

تم إطالقها يف عام 1993 كرشكة مصممة للرتويج لألفالم الفنية، وطورت ذراعا لإلنتاج يف عام 2001 بنفس الطريقة، أنتجت 
و شاركت يف إنتاج 50 فيلام حتى اآلن حصلت عىل أكرث من 250 جائزة دولية. 
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Clément Chautant 
Festival Manager
cchautant@indiesales.eu

Indie Sales
+(33) 676014169 | www.indiesales.eu | festival@indiesales.eu

Indie Sales has quickly established itself as a major player in independent international 
sales with a high-quality catalogue of more than 60 films from the widest range possible. 
The complementary professional backgrounds of both co-founders Nicolas Eschbach and 
Eric Névé have brought a solid and unique structure to the international film distribution 
business.

لقد أثبتت إندي سيلز نفسها برسعة كالعب رئييس يف املبيعات الدولية املستقلة مع كتالوج عايل الجودة من أكرث من 60 
فيلام عىل أوسع نطاق ممكن. 

Dorothée Myriam 
Kellou
Filmmaker
dorotheekellou@gmail.com

Lina Soualem
Filmmaker & actress
linasoualem@gmail.com

Kawthar Younis
Filmmaker
kawtharyounis@gmail.com

Dina Naser
Director & producer
dina.naser@gmail.com

Rawiyat (Sisters in Film) Initiative
+(33)784550072 | www.facebook.com /pg/Sistersinfilm/about/?ref=page_internal

Sisters in Film (SIF), known in Arabic as Rawiyat (the feminine term for “storytellers”), 
is a collective of nine emerging filmmakers from across the Arab world. Having struggled 
to make their debuts, these artists all found it even harder to make a second film, and 
decided to join forces to pool know-how, facilitate their own artistic journeys, and extend 
solidarity to other woman filmmakers.

راويات )رابطة شقيقات يف حب السينام( هي رابطة مكونة من 9 صانعات أفالم عربيات. كونهن كافحن إلنتاج أفالمهم 
مع  والتضامن  الفنية  رؤيتهن  ليطورن  يتحدن  أن  قررن  ثم  الثانية،  أفالمهن  أشد يف صناعة  فقد وجدن صعوبة  األوىل، 

صانعات األفالم األخريات.  
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Anne Devauchelle
President

L'usage Du Monde 
+33609606359 | usagedumonde21@gmail.com  

L'Usage du Monde 21 is an association under the 1901 law, created in tribute to the work 
of Nicolas Bouvier by lawyers, journalists and filmmakers who share the conviction that 
intercultural dialogue can raise awareness among the public, in particular young people, 
about the situation of refugees in the world, and the developments in the protection 
established by the 1951 Geneva Convention.

الذين واملخرجني  والصحفيني  املحامني  قبل  من  بوفييه  نيكوال  لعمل  تكرميا  أنشئت  جمعية  هي   21 موند  دي   لوزاج 
 يتشاركون يف االقتناع بأن الحوار بني الثقافات ميكن أن يسمح باآليت: رفع مستوى الوعي بني الجمهور حول وضع الالجئني
 يف العامل، والتطورات يف الحامية التي أرستها اتفاقية جينيف لعام 1951. الغرض منها تنظيم الفعاليات الثقافية، وتنفيذ أي
 .عمل الستقبال ودعم الفنانني املضطهدين بسبب عملهم املنادي بالحرية

Guillaume de 
Seille     
CEO / Producer  
guillaume@arizonafilms.
net

Arizona Productions 
+33954525572 | www.arizonafilms.net

Arizona Productions is a Paris-based company led by Guillaume de Seille. It mainly co-
produces art-house feature films directed by non-French emerging talents. Bénédicte 
Thomas is handling domestic theatrical French distribution for most of the co-produced 
titles. 

أريزونا لإلنتاج هي رشكة مقرها يف باريس تحت بقيادة جيوم دي ساي، وتشارك بشكل رئييس يف إنتاج أفالم روائية فنية 
من إخراج مواهب ناشئة غري فرنسية. كام يتعامل بينيديكت توماس مع التوزيع الفرنيس املرسحي املحيل ملعظم األعامل 

املشاركة يف اإلنتاج.

Jihan El-Tahri     
General Director   
j.eltahri@dox-box.org

Laura Kloeckner     
Consultant   
l.kloeckner@dox-box.org 

Mai El Gammal      
Senior Coordinator   
elgammal.mai@gmail.com

DOX BOX 
+493040751383 | www.dox-box.org | info@dox-box.org

DOX BOX is a nonprofit association supporting the advancement of documentary culture 
and industry in the Arab world through non-traditional programs. Established in Berlin in 
2014, the association works to contribute to a prospering documentary community.

جمعية غري ربحية تدعم النهوض بثقافة األفالم الوثائقية وصناعتها يف العامل العريب من خالل برامج غري تقليدية. تأسست 
الجمعية يف برلني عام 2014، وتعمل عىل املساهمة يف مجتمع سينام وثائقي مزدهر.

Philipp M. Raube 
Managing Director / 
Producer
philipp.raube@filmakademie.
de

Filmakademie BadenWuttenberg Gmbh
+ 4915125225453 | www.filmakademie.de | s

Since it was founded in 1991, Filmakademie Baden-Württemberg has become one of the 
world’s leading film academies. The project-oriented “learning by doing” concept has 
greatly contributed to this. The students are taught and mentored by more than 300 
highly qualified experts from the film and media industries. Around 250 films covering 
a range of genres are created by teams of students each year. Several win prizes at film 
festivals. The overriding objective of the programme is to prepare students in the best 
possible way for a successful career in the film and media industries.

 منذ تأسسيها يف عام 1991، أصبحت فيلم أكادميي بادين فورمتبريج، واحدة من األكادمييات السينامئية الرائدة يف العامل.
 يتم تعليم الطالب وتوجيههم من قبل نحو 300 خبريًا مؤهاًل عاليا. يتم صناعة حوايل 250 فيلام تغطي مجموعة من
 األنواع من قبل فرق الطالب كل عام. الهدف األسمى للربنامج هو إعداد الطالب افضل طريقة ممكنة ملسرية مهنية ناجحة
 .يف صناعتي السينام واإلعالم
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Nada Doumani      
Communication 
& Cultural 
Programming 
Manager  
nada.doumani@film.jo 

The Royal Film Commission   
+96264642266 | www.film.jo | info@film.jo

The Royal Film Commission - Jordan (RFC) is a financially and administratively 
autonomous Jordanian public organization, whose aim is to develop an internationally 
competitive Jordanian film industry, as well as to facilitate film production in Jordan. 

هيئة أردنية عامة مستقلة مالًيا وإدارًيا تهدف إىل تطوير املشهد السيناميئ األردين عاملًيا وتسهيل عملية الصناعة ذاتها 
يف األردن.
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Rula Nasser      
Producer  
rula.nasser@gmail.com 

The Imaginarium Films   
+962795520056 | www.theimaginariumfilms.com | info@theimaginariumfilms.com

The Imaginarium Films is a Jordanian production house established in 2010, with the aim 
of creating original audiovisual content that is captivating to audiences regionally and 
internationally. 

رشكة إنتاج أردنية تأسست عام 2010 لغرض إنتاج محتوى سمعي برصي أصيل جاذب للجامهري العربية والعاملية.
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Dina Naser      
Producer  
dina.naser@gmail.com 

Madd Moshawash   
+(962)777555407 | www.theimaginariumfilms.com | hello@maddmoshawash.com

A collaboration of two souls intends to produce visual arts that reflect stories from reality, 
and visuals that play on your psychedelic existence.  

تعاون بني كيانني ينوي إنتاج فنون برصية تعكس قصصا من الواقع، وصورا تؤثر عىل وجودك اامُلخَدر.

Nada Doumani  
Festival Director
nada.doumani@film.jo

Amman International Film Festival   
www.facebook.com/ammanfilm | info@aiff.jo

Amman International Film Festival – Awal Film aims to foster a creative buzz among 
directors, celebrities and film enthusiasts of all kinds, by offering high-quality films, 
regardless of their box-office performance. Whether you are a budding Arab filmmaker 
or an international veteran, an actor or a critic, an industry insider or an enthusiastic 
consumer, Amman International Film Festival – Awal Film welcomes you..

مهرجان عامن السيناميئ الدويل - أول فيلم هو املهرجان األردين األول الذي يعرض أفالما عربية وعاملية طال انتظارها. 
الهدف من املهرجان هو تطوير وترويج سينام عربية تعكس إبداع املنطقة وتعالج القضايا الشائدة اليوم. وتكمن السمة 
املميزة لهذا املهرجان يف االعرتاف باملواهب املختلفة املشاركة يف صناعة السينام، حيث ستتوجه الجوائز ألصحاب التجارب 

األوىل يف مجاالت اإلخراج، وكتابة السيناريو، واملونتاج، والتصوير، والتمثيل.
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Toni Kamau      
Producer
toni@
wearenotthemachine.com 

We are not the machine   
+254720832911 | www.wearenotthemachine.com | info@film.jo

We are not the machine is an independent Kenyan factual and fiction production company 
that tells stories of outsiders, rebels and change-makers. We provide creative production, 
fundraising and service production support and regularly collaborate on shorts, features 
and series. We had two feature releases in 2020: Softie dir. Sam Soko and a co-production 
with LBx Africa and Eyesteelfilm premiered at Sundance 2020 and I Am Samuel dir. Pete 
Murimi that premiered at Hot Docs 2020. 

رشكة إنتاج كينية مستقلة توفر خدمات إنتاج إبداعية. شاركت الرشكة يف إنتاج فيلم "سوفتي" الذي ُعرض عاملًيا ألول مرة 
يف مهرجان صندانس السيناميئ.
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Ziad Srouji     
Content Acquisition 
Manager   
ziad.srouji@osn.com

OSN   
+97143677000 | www.osn.com 

Orbit Showtime Network (OSN) is a direct-broadcast satellite provider serving the MENA 
region. It offers popular entertainment content such as movies, sporting events and 
various TV shows from major networks and studios. 

مزود البث املبارش باألقامر الصناعية وتخدم منطقة الرشق األوسط، حيث توفر محتوى ترفيهي شهري مثل األفالم واألحداث 
الرياضية والعديد من الربامج التلفزيونية من الشبكات واالستوديوهات الرئيسية.

Georges 
Schoucair     
CEO / Producer   
georges@
abboutproductions.com 

Abbout Productions   
+96101587824 | www.abboutproductions.com | contact@abboutproductions.com 

Abbout Productions produces feature films and documentaries with a distinctly Arab 
voice, expressing the identity of the region. Since 1998, the company has brought together 
an important network of Arab and Lebanese artists. 

تنتج رشكة "عبوت" األفالم الروائية والوثائقية العربية املميزة التي تعرب عن هوية صناعها. منذ عام 1998 ساعدت الرشكة 
يف ظهور أعامل عربية ولبنانية مهمة.
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Dima AL-Joundi     
Film Producer / 
Director  
crystalfbis@gmail.com 

Crystal Films  
+9613695988 | www.linkedin.com/in/dima-al-joundi-74258228

Crystal Films is a film production and distribution company, which was the pioneer of 
the first Europa Cinema Theatre in the MENA region. It distributed more than 25 Euro-
Mediterranean films, produced more than 8 documentaries and 4 fiction films in the 
MENA. 

رشكة رائدة يف مجال املحتوى البرصي أسسها إييل داغر وجان أكينهاوزن، ومتتلك فريًقا صغريًا منترًشا يف جميع أنحاء العامل 
مثل لوس أنجلوس ولندن وبريوت.
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Feyrouz Serhal 
Producer
feyrouz@roummana.com

Bassem Breche 
Scriptwriter
bbreish@gmail.com

Roummana
+961.3.947770 | www.roummana.com | info@roummana.com

Scenario Beirut
+(961)3154409 | http://scenariobeirut.com

Roummana is a burgeoning production boutique with a revolutionary flair. Its intent 
is to scout out and provide quality content and production services for filmmakers, 
independent visual artists, independent musicians and broadcasters in the Middle East.

رمانة هي رشكة لإلنتاج املزدهر ذو الطابع الثوري. تهدف إىل استكشاف وتوفري خدمات املحتوى واإلنتاج عالية الجودة 
لصانعي السينام والفنانني البرصيني املستقلني، واملوسيقيني املستقلني، واملذيعني يف الرشق األوسط. 

Scenario Beirut is a collective of screenwriters. We offer thorough script consultancy 
services covering reading, writing and development of scripts. We create shows and work 
with individual writers, directors, producers and production companies from Lebanon and 
abroad.

وتطوير  والكتابة،  القراءة،  تغطي  شاملة  استشارية   خدمات  نقدم  نحن  السيناريو.  لكتاب  تجمع  هو  بريوت  سيناريو 
النصوص. نخلق عروضا ونعمل مع كتاب ومخرجني ومنتجني ورشكات إنتاج فردية من لبنان والخارج.

Jana Wehbe 
Producer
jana@theatticproductions.com 

Helena Nassif 
Managing Director
h.nassif@mawred.org

The Attic
+(961) 70963855 | www | atticproductions@ntelos.net

Culture Resource
+(961)81776797 | www mawred.org | info@mawred.org | atticproductions@ntelos.net

The Attic is committed to the presentation of family entertainment that reinforces and 
upholds our community values. It provides a forum for children and adults to learn about 
and participate in all areas of theater. In addition to performing on stage, members learn 
technical aspects of lighting, sound, colors, costumes, sets, makeup, promotion, publicity, 
and anything else it takes to make the play a reality.  

تلتزم "ذا أتيك" بتقديم الرتفيه العائيل الذي يعزز ويدعم قيمنا املجتمعية. ويوفر منتدى لألطفال والكبار للتعرف عىل 
التقنية لإلضاءة  الجوانب  يتعلم األعضاء  جميع مجاالت املرسح واملشاركة فيها. باإلضافة إىل األداء عىل خشبة املرسح، 

والصوت واأللوان واألزياء واملناظر، والرتويج والدعاية وأي يشء آخر مطلوب لتحويل املرسحية إىل حقيقة واقعة. 

Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy) is a regional, non-profit organization founded

in 2003 that seeks to support artistic creativity and to encourage cultural exchange 
within the region and beyond. Culture Resource seeks to fulfill its mission with a range of 
services and programs. These activities include support for independent artists to create 
new work and to travel and tour these works, capacity building and training programs and 
publications in Arabic aimed at developing cultural managers and organizations, cultural 
policy research, support for artists at risk, and supporting the sustainability of cultural

industries in the region, without undermining the value of culture as a public good and a 
basic human right.

العربية املنطقة  الفني يف  اإلبداع  لدعم  2003 وتسعى  عام  تأسست يف  ربحية  إقليمية غري  الثقايف هي منظمة   املورد 
 وتشجيع التبادل الثقايف داخل املنطقة وخارجها. ويستند عمل املورد الثقايف إىل تقدير قيمة الرتاث الثقايف املتنوع داخل

.املنطقة العربية، واإلميان بالدور الحاسم للثقافة يف تنمية املجتمع املدين، وحق الفنانني يف حرية التعبري
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Ely Dagher     
Director  
elydagher@gmail.
com  

BeaverAndBeaver 
+96103680286 | www.beaverandbeaver.com | info@beaverandbeaver.com

Tripoli Film Festival 
+(961)71400101 | www.tripoli-filmfestival.org 

A leading motion and visual content studio founded by Ely Dagher and Jan Ackenhausen, 
we are a small team spread over different continents, with members in Los Angeles, 
London and Beirut. 

رشكة رائدة يف مجال املحتوى البرصي أسسها إييل داغر وجان أكينهاوزن، ومتتلك فريًقا صغريًا منترًشا يف جميع أنحاء العامل 
مثل لوس أنجلوس ولندن وبريوت.

The Tripoli Film Festival is a cinematic event conceived to ameliorate the image of the city 
with three main objectives; enriching our local cultural environment in Tripoli, promoting 
the rich cultural heritage of Tripoli and its local artists, branding and marketing Tripoli and 
its region as a highly promising tourist destination. Tripoli Film Festival is reaching its 
goals by giving Tripoli once again an open gate to reemerge and re-position as a cultural 
hub and a city of exchange, tolerance and arts, as it has always been. 

مهرجان طرابلس السيناميئ هو حدث سيناميئ تم تصميمه لتحسني صورة املدينة من خالل 3 أهداف رئيسية: إثراء بيئتنا 
الثقايف الغني لطرابلس وفنانيها املحليني، تسويق طرابلس ومنطقتها كوجهة  الثقافية املحلية يف طرابلس، تعزيز الرتاث 

سياحية واعدة للغاية.

Elias Khlat     
Festival Director  
elias.khlat@eklat.me 

Gary Springer  
 Talent Partnership, 
Public Relations 
Partnerships
gary@iefta.org 

The International Emerging Film Talent Association (IEFTA)  
info@iefta.org | www.iefta.org

IEFTA is a Monaco-based non-governmental organization founded with the aim of 
discovering and developing film talent from emerging regions, globally. We connect 
filmmakers to established industry professionals, engage cultural diversity and foster 
relationships that are inspiring and educational. 

مؤسسة ثقافية إقليمية تأسست يف عام 2003 لدعم اإلبداع الفني يف املنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقايف يف إطار 
املنطقة.
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Lamia Chraibi 
Producer
prodlamia@gmail.com 

La Prod
+212522273602 | www.laprod.ma 

La Prod develops fiction in its wider sense combining imagination and rigor without 
compromise or self-censorship. It has developed major projects with talented directors 
like Hicham Lasri, Narjiss Nejjar and co-produced Mimosas by Oliver Laxe. 

ال برود تعمل عىل تطوير األعامل الروائية مبفهومها الواسع الذي يجمع ما بني الخيال والقسوة بدون مساومة أو رقابة 
إنتاج فيلم  ذاتية. طورت الرشكة مرشوعات كربى ملخرجني موهوبني مثل هشام العرسي ونرجس نجار كام شاركت يف 

"ميموزا" للمخرج أوليفر الكيس.
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Diana van Houten 
Director
om

Mildred Okwo 
Managing Director
mildred@audreysilva.com

J.J. Epping 
Director
om

Yngwie Boley 
Director
om

Moldybyrd Studio
0031650990438 | www.moldybyrd.com | info@moldybyrd.com

The Audrey Silva Company
2348085771439 | www.audreysilva.com | tascadmin@audreysilva.com

We are Yngwie, Diana and J.J., three artists located in Halfweg, the Netherlands. As a 
team, we combine our skills in illustration, concept design, storytelling and animation.

الرسم  يف  مهاراتنا  بني  نجمع  نحن  كفريق  هولندا.  هالفويج،  يف  مقيمني  فنانني  ثالثة  جيه،  وجيه  ديانا،  ينجوي،  نحن 
التوضيحي، وتصميم املفاهيم، ورواية القصص والرسوم املتحركة. 

The Audrey Silva Company (TASC) is a leading entertainment company based in Lagos, 
Nigeria. The company was founded by multiple-award-winning director Mildred Okwo 
and star actress Rita Dominic in 2010. Just like our first film The Meeting changed the 
narrative 8 years ago, our latest film La Femme Anjola is set to chart new territories in 
genre filmmaking in Nigeria.

 رشكة أودري سيلفا، هي رشكة ترفيه رائدة مقرها الجوس، نيجرييا. تأسست الرشكة بواسطة املخرج الحائز عىل عدة جوائز
 ميلدريد أوكو، واملمثلة ريتا دومينيك يف عام 2010. متاما مثل فيلمنا األول "االجتامع" الذي غري الرسدية قبل 8 سنوات،
.من املقرر أن ينشئ فيلمنا األحدث "مجاعة أنجوال" مناطق جديدة يف صناعة السينام يف نيجرييا

Sitora Alieva     
Programming 
Director  
sitora@kinotavr.ru 

Kinotavr Film Festival  
+74996383053 | www.kinotavr.ru/en/ | office@kinotavr.ru

Kinotavr is Russia’s largest film festival. Every year in June, on the Black Sea coast in 
Sochi, the top talents of russian cinema come together to participate in the country’s 
main cinematic event. For 23 years, Kinotavr has uncovered new names and talents. 

أكرب مهرجان سيناميئ يف روسيا يقام يف شهر يونيو من كل عام عىل شواطئ البحر األسود يف سويش، ويعمل كملتقى سنوي 
ملواهب السينام الروسية ولطاملا اكتشف املهرجان العديد من صناع األفالم العظام عىل مدار سنواته الـ23.
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Afnan Sarraj 
Sales & Distribution 
Manager
afsarraj@amc-art.com   

Yasmine Taher
Senior Marketing 
Executive 
Ytaher@amc-art.com    

Arab and Radio Television - ART
+20227686800 | www.artonline.tv

ART is one of the Major players in the Arab film Industry, with a wide array of activities 
including; production, co-production, distribution and financing. 

ART aims to raise the visibility of Arab filmmakers in the Arab world. 

تعترب شبكة "قنوات راديو وتلفزيون العرب" أحد الالعبني األساسيني يف عملية صناعة السينام العربية وذلك لتعدد أنشطتها 
ما بني اإلنتاج، املشاركة يف اإلنتاج، التوزيع والتمويل. يهدف "راديو وتلفزيون العرب" إىل زيادة فرص تواجد وظهور صانعي 

األفالم العرب يف العامل العريب.
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Assem Ramadan     
Director of 
Operations  
aramadan@rotana.net 

Rotana Media Group  
+201001610160 | https://rotana.net

Boasting some of the region’s top entertainment channels and platforms, Rotana is the 
home of diverse channels with a place at the forefront of viewership ratings across the 
GCC, Levant, and North Africa, continuing to win over more viewers every day. 

روتانا هي موطن القنوات املتنوعة، وتحتل مقدمة نسبة املشاهدات يف دول التعاون الخليجي والشام وشامل إفريقيا.
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Ivan Milosavljević  
Producer 
ivan@blackrooster.rs

Marija Stojanovic  
Film and TV Producer 
marija@senseproduction.rs

Black Rooster Studio
+381638844996 | www.blackrooster.rs 

Sense Production
+38169645614 | www.senseproduction.rs |

Black Rooster Studio is a film & video production company based in Belgrade, Serbia. It is 
focused on working with authors of fresh and authentic film expression. The aim of the 
young and ambitious team assembled within this production house is to produce films 
and videos that communicate well with both domestic and foreign audiences.

بالك روسرت ستوديو هو رشكة إنتاج للسينام والفيديو مقرها بلجراد، رصبيا. تركز عىل العمل مع مؤلفني من ذوي التعبري 
السيناميئ الطازج واألصيل. هدف الرشكة هو إنتاج األفالم وأرشطة الفيديو التي تتواصل بشكل جيد مع كل من الجامهري 

املحلية واألجنبية. 

Sense Production is a company from Belgrade (Serbia), a habitat for young auteurs and 
professionals with an exciting approach to drama and visual. Sense’s production team is 
young, with significant experience in Serbian and international productions.

للدراما  لهم نهج مثري  الشبان واملحرتفني ممن  املخرجني  بلجراد )رصبيا(، وهي موطن  سينس برودكشن هي رشكة من 
والبرصيات. فريق اإلنتاج يف سينس شاب مع خربة معتربة يف اإلنتاج الرصيب والدويل. 

Miroljub Vučković  
Head of International 
Relations & Promotion

Film Center Serbia 
+(381)112625131 | www.fcs.rs/en | sr.scf@eciffo.scf

Film Center Serbia is a governmental institution of national importance that provides 
professional assistance to filmmakers. It was founded by the Republic of Serbia, and the 
founder’s rights are exercised by the Government in the name of the Republic of Serbia. 
The current institution was originally established by a decision of the Association of Film 

Producers of Yugoslavia, no. 12331, dated December 25th, 1959, under the name Center for 
Professional Training of Filmmakers.

مركز السينام يف رصبيا هو مؤسسة حكومية ذو أهمية عىل املستوى املحيل تقدم املساعدة املهنية لصانعي األفالم. يف 
األصل أنشئت املؤسسة الحالية بقرار من رابطة منتجي األفالم يف يوغوسالفيا، تحت اسم مركز التدريب املهني لصانعي 

السينام. 

Daniel Flores     
Account Manager   
daniel.flores@eventival.
com  

Dominika 
Lusniak     
Communications 
Manager / Festival 
Expertr
dominika.lusniak@
eventival.com.com  

Eventival  
+34622577388 | www.eventivalcom | mivuck23@gmail.com 

Eventival is an event technology company active mainly in the entertainment industry. 
Its Eventival platform is the world's most widely used film festival data management 
software. 

مجال  يف  استخداما  األكرث  بيانات  قواعد  منصة  "إيفنتيفال"  ويعد  الرتفيه،  مجال  يف  رئييس  بشكل  تعمل  تقنية  رشكة 
املهرجانات السينامئية يف العامل.
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Felipe Lage Coro
Producer 
felipe.lage@zeitunfilms.com

Zeitun Films
info@zeitunfilms.com

Zeitun Films is a Spanish production company born from art and culture combined, and 
committed to producing films that represent the core elements of cinema. 

زيتون فيلمز هي رشكة إنتاج إسبانية ولدت من اجتامع الفن والثقافة، وملتزمة بإنتاج األفالم التي متثل العنارص األساسية 
للسينام. 
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Helen Ahlsson     
Film Commissioner   
helen.ahlsson@
filminstitutet.se  

The Swedish Film Institute 
+(46)86651100 | www.filminstitutet.se | registrator@filminstitutet.se

The Swedish Film Institute Foundation was founded in 1963 on the initiative of the film 
critic and businessman Harry Schein, who also became the foundation's first CEO. The 
institution's mission is to strengthen the film on all levels—from idea to finished film, 
during its launch in Sweden and the world, and by preserving it in our archives and making 
it available to the public. 

أول أصبح  الذي  األعامل هاري شني،  السيناميئ ورجل  الناقد  مببادرة من   1963 عام  أنشئت  السويدية  السينام   مؤسسة 
 رئيس مجلس إدارة للمؤسسة. تهدف املؤسسة إىل تطوير وتعزيز صناعة األفالم يف كل املراحل، وترميم األفالم الكالسيكية
 .وجعلها متاحة للجامهري
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Freddy Olsson     
Senior Programmer   
freddy.olsson@
goteborgfilmfestival.se  

Goteborg Film Festival 
+(46)313393000 | www.goteborgfilmfestival.se | info@goteborgfilmfestival.se

Göteborg Film Festival is an annual film festival taking place in Gothenburg, Sweden, and 
the largest film event in Scandinavia. When it was launched in 1979, it showed 17 films on 
3 screens and had 3,000 visitors. Today, the film festival takes place over 10 days each year 
at the end of January and beginning of February. 

مهرجان جوتربج السيناميئ هو مهرجان سنوي يقام يف جوتنربج، السويد،وهو حدث سيناميئ يف الدول اإلسكندنافية.

Karim Attasi     
Egypt's 
Representative   
atassi@unhcr.org

High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
 +410227398111 | www.tellingtherealstory.com | www.unhcr.org

The UN Refugee Agency is a global organization dedicated to saving lives, protecting the 
rights and building a better future for refugees. It also facilitates the Telling the Real Story 
initiative that  informs communities about the risks of irregular journeys through video 
testimonies. 

اإلنسان وبناء مستقبل  األرواح وحامية حقوق  إنقاذ  أنشئت لهدف  املتحدة لالجئني هي منظمة عاملية  األمم  مفوضية 
أفضل لالجئني.
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Wessam El Beih     
Country Director 
(Egypt)   
elbeih@drosos.org 

Drosos Foundation  
+2023782459 | cairo@drosos.org | www.drosos.org

Drosos Foundation is an independent not-for-profit organization established in 2003 in 
Zurich, Switzerland. It is committed to enabling disadvantaged children and young people 
to make a positive contribution within their community. In Egypt, Drosos is operational 
through its office since 2005. 

مؤسسة دروسس هي مؤسسة مستقلة تأسست يف عام 2003 يف زيورخ بسويرسا. وتلتزم باالهتامم باألطفال والشباب 
املهمشني لزيادة تأثريهم يف املجتمع الذي يعيشون فيه. وتعمل املؤسسة يف مرص منذ عام 2005.
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Imed Marzouk     
Producer   
imedmarz@gmail.com   

Mehdi Hmili     
Filmmaker / 
Producer   
mehdi.hmili@gmail.com   

Habib Attaia
Filmmaker / 
Managing Director   
mh.attaia@cinetelfilms   

Propaganda Production  
+21671744815 | propaganda-production.com

Yol Film House 
+21671744815 | propaganda-production.com | yol.filmhouse@gmail.com

CinetelFilms  
+21623449001 | www.cinetelfilms.net | @

Propaganda Production is an independent film company. 

بروباجاندا برودكشن هي رشكة أفالم مستقلة.

Yol Film House is a Tunisian film production company that develops, produces and co-
produces short and feature-length films. Our vision is to tell original and moving stories 
that provide a refreshing challenge for an international audience. The company plays an 
active role in supporting emerging Tunisian and international talents and the projects we 
develop have a strong potential for international co-production and distribution. 

يول فيلم هاوس هي رشكة إنتاج تونسية التي تقوم بتطوير وإنتاج واملشاركة يف إنتاج األفالم القصرية والروائية الطويلة. 
تلعب الرشكة دورا فاعال يف دعم املواهب التونسية والدولية الناشئة.

CinetelFilms has produced more than 20 feature films, including some of the biggest 
blockbusters in Tunisian and Arab cinema, such as Man of Ashes, Silence of the Palace, 
and Halfaouine. 

أنتجت سينتيل فيلمز أكرث من 20 فيلام روائيا طويال، مبا يف ذلك بعض أكرب األفالم يف السينام التونسية والعربية مثل "رجل 
الرماد"، و"صمت القرص"، و"هالفاوين".

Azza Chaabouni
Head of Project  
chaabouniazza.jcc@
gmail.com  

Carthage Film Festival  
(+216)70028367 | www.jcctunisie.org/eng/index.php | contact@jcctunisie.org

Created in 1966, the Carthage Film Festival is, to date, the oldest event of its kind still 
active in Africa. Initially biennial alternating with the Carthage Theatre Festival, it became 
annual in 2014. A directing committee chaired by the Tunisian Ministry of Culture joined 
together with professionals of the cinema industry is in charge of the organization.

The Carthage Film Festival has been designed as a film festival engaged in the cause of 
African and Arab countries and enhancing the southern cinema in general.

مهرجان قرطاج السيناميئ الدويل الذي أنشئ يف عام 1966 هو حتى اآلن أقدم مهرجان سيناميئ ال يزال نشطا يف إفريقيا. 
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Mohamed Usama Al 
Sheikh     
Head of Arabic 
Originals & 
Acquisitions   
mohamed.elsheikh@mbc.net  

Jakob Mejlhede     
Chief Content Officer  

Fadi Ismail     
Founder / GM    
fadi@dklstudio.co.uk 

Shahid 
+97143919999 | www.mbc.net 

DKL Studio  
+971506557493 

MBC Group is the largest and leading private multimedia company in the MENA region.

Shahid.net is the Group’s video-on-demand platform. 

أكرب رشكة خاصة رائدة يف صناعة اإلعالم يف الرشق األوسط ومتتلك املجموعة منصتها للمشاهدة عن طريق الطلب شاهد.
نت.

DKL Studio is a Dubai-based content development and production company with global 
outlook. It is a dynamic entity with creative vision, which aims to bring Arab drama and 
film content from the region to the world. 

رشكة تطوير محتوى وإنتاج مقرها ديب، ومتتلك رؤية إبداعية لعرض الدراما واألفالم السينامئية العربية عىل مستوى عاملي.

U
A

E 

Ahmed Shawky     
Head of Development, 
Viu MENA   
 

Moon Baz     
Strategy Partner 
Manager 
 

Viu 
vuclip.com | info@vuclip.com 

Facebook 
about.fb.com

Viu Originals bring to light compelling stories with world-class production quality, also 
providing the opportunity for local talent to showcase their skills on a global stage. The 
service can be accessed via the Viu app available for free on the App Store and Google Play, 
on devices such as smartphones and tablets, and on the web at www.viu.com.

We believe in the power of stories, and in their ability to inspire people and change lives. 
Whether told through movies, television or music, created by professionals, emerging 
talents or fans, Viu narratives captivate the imagination, widen horizons and delight 
univocally.

Faster, fresher, shareable content makes us synonymous with great storytelling and 
keeps us at the pulse of the dynamic media world. 

عروض فيو ذات القيمة الفريدة من العروض التلفزيونية واألفالم، واألعامل األصلية الحديثة واملحلية واإلقليمية املتميزة، 
قد حصدت أكرث من 30 مليون مستخدم يوميا عىل مستوى العامل.

At the Facebook company, we are constantly iterating, solving problems and working 
together to connect people all over the world through our apps and technologies. 

يف رشكة فيسبوك، نحن نقوم بشكل مستمر بحل املشاكل والعمل معا لربط الناس يف جميع أنحاء العامل من خالل تطبيقاتنا 
وتقنياتنا.

Manar El Amir 
Managing Director    
m.elamin@sparklemedia.
me 
 

Sparkle Media Service 
+971564808304 l info@sparklemedia.me 

The only Media services provider in the MENA region.

supporting the industry by Creative sharing of professional practice. 

الرشق  يف  الجادة  للمامرسة  اإلبداعية  املشاركة  طريق  عن  للصناعة  الداعمة  امليديا  لخدمات  املقدمة  الوحيدة  الرشكة 
األوسط.
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Tarek Hosny     
Co-Founder & CEO 
thosny@minlyapp.com

Nadine Samra     
Chief Business Officer
nadine.s@atl.esselgroup.com

Alaa Al Asad    
Producer
alaa@cmsgulf.tv

Minly App 
minlyapp.com/about

Weyyak 
+97144264100 | https://www.weyyak.com

Creative Media Solutions 
971 557164668 | www.cmsgulf.tv. | info@cmsgulf.tv

Minly is a platform that enables the spread of positivity from a celebrity to their fan, 
with the purpose of creating joyous and unforgettable moments through personalized 
experiences. Minly makes impossible connections possible. We help bridge the gap 
between celebrities and their fans. 

منيل هي منصة متكن املشاهري من نقل اإليجابية إىل املعجبني بهدف خلق لحظات سعيدة ال تنىس من خالل تجارب 
شخصية.

Weyyak is a unique free video-on-demand platform aiming at delivering the best 
entertainment experience to the Arab audience. Our offering brings the best of Middle 
Eastern production and exclusive Indian content via a variety of genres that appeal to each 
member of your family. 

وياك هي منصة للفيديو حسب الطلب فريدة من نوعها، تهدف إىل تقديم أفضل تجربة ترفيهية للجمهور العريب. 

Creative Media Solutions is an ISO-certified and award-winning media organization 
established in 2004 with more than 14 years of experience in the region, with headquarters 
in the UAE and offices in Twofour54 and Dubai Studio City.

كرييتف ميديا سوليوشنز هي مؤسسة إعالمية معتمدة من األيزو تأسست عام 2004 مع أكرث من 14 عاما من الخربة يف 
املنطقة.
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Nigel 
Hetherington     
CEO   
nigel@pastpreservers.com 

Dominique 
Delport     
President of 
International & 
Global CRO    
 

Past Preservers  
+(44) 7526179821 | pastpreservers.com

VICE  
+4402077497810 | www.vice.com/en_uk

Past Preservers was founded by archaeologist and media consultant Nigel Hetherington. 
By way of his many contacts in both the global academic field and in the media industry, 
Nigel serves as head of Past Preserver’s daily operations. Throughout his years immersed 
in the real and various challenges of graduate studies and professional field work in 
archaeology and site preservation, Nigel resolutely nurtured his design to facilitate and 
support the happy marriage of rigorous and scientific archaeology to innovative and (dare 
we say) entertaining film and media projects.  

بحزم  تصميمه  برعاة  نايجل  قام  هيرثينجتون.  نايجل  اإلعالمي  واملستشار  اآلثار  عامل  بواسطة  بريزرفرز  باست  تأسست 
لتسهيل ودعم الزواج السعيد لعلم اآلثار واملشاريع الرتفيهية والسينامئية واإلعالمية.

VICE is the world’s leading youth media brand. It operates in 35 territories across the globe 
making 1,500 pieces of content each day with a focus on five key businesses: VICE.com, 
VICE Studios, VICELAND, News and Virtue. 

أكرب عالمة تجارية رائدة يف صناعة اإلعالم الشبابية تعمل يف 35 دولة حول العامل وتصنع 1500 قطعة محتوى كل يوم برتكيز 
عىل خمس مواقع محورية هم فايس.كوم وفايس ستوديوز وفايس الند ونيوز و فريتش.

U
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INDUSTRY DELEGATES  ممثلو الصناعة السينمائية

Anastasiia 
Bukovska     
Executive Producer 
/ Director   
ab@production.family

Gerald James     
Acting Coach   

Family Production  
+380443658085 | https://production.family | production@production.family

Lee Strasberg Theatre and Film Institute  
+(323)6507777 | https://strasberg.edu/about | losangeles@strasberg.edu

Family is a Kyiv-based production company founded by hereditary filmmakers in 2004.  
We make a lot of content; feature films, commercials, music videos, you name it.  Our ads 
get Cannes Lions, our clients are our friends, our team is a big happy family

فامييل هي رشكة إنتاج مقرها كييف تأسست يف عام 2004. نحن نصنع الكثري من املحتوى: األفالم الروائية، اإلعالنات 
التجارية، مقاطع الفيديو املوسيقية.

The Lee Strasberg Theatre and Film Institute is the distinguished school for Method Acting 
founded by world-renowned actor, director, and teacher Lee Strasberg. Now celebrating 
more than 50 years of actor training, the Lee Strasberg Theatre and Film Institute is the 
artistic home for all actors interesting in studying the 'Method.

مرسح ومعهد سينام يل سرتاسربج  هي املدرسة املتميزة للتمثيل املنهجي التي أسسها املمثل الشهري واملخرج واملعلم يل 
سرتاسربج. يحتفل اآلن بأكرث من 50 عاما من تدريب املمثلني، مرسح ومعهد سينام يل سرتاسربج هو دار الفن لجميع 

املمثلني املهتمني بدراسة التمثيل املنهجي.
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Lucy Mukerjee     
Senior Programmer  
scriptmistress@gmail.com

Wei Chen     
Program Manager  

Tribeca Film Festival  
+2129413820 | www.tribecafilm.com | programming@tribecafilm.com 

Rideback TV Incubator  
www.writers.coverfly.com | RTISubmissions@rideback.com 

The Tribeca Film Festival is a prominent film festival held in the Tribeca neighborhood of 
Manhattan, showcasing a diverse selection of independent films, television, new online 
works and immersive programming. 

مهرجان سيناميئ يقام يف حي ترايبيكا مبانهاتن ويستعرض مجموعة متنوعة من األفالم املستقلة واملسلسالت واألعامل 
الرقمية الجديدة.

Rideback produces premium film and television content for global audiences. As a 
production company, Rideback supports and empowers visionary storytellers who share 
our passion for entertaining audiences in delightfully surprising ways. 

رايدباك تنتج محتوى تلفزيوين مميز للجمهور العاملي. كرشكة إنتاج، رايدباك تدعم ومتكن رواة القصص الحاملني الذين 
يشاركوننا شغفنا بتسلية الجامهري بطرق مدهشة مبهجة.

Karin Chien     
Founder / President  

dGenerate Films  
+(718)4888900 | https://www.dgeneratefilms.com | info@dgeneratefilms.com

dGenerate Films distributes independent films from mainland China to audiences in 
North America. We are dedicated to procuring and promoting visionary content, fueled by 
social change, digital innovation, and unstoppable creativity.

رشكة توزع األفالم املستقلة من الصني إىل جامهري أمريكا الشاملية. 



FILMMAKERS

صناع األفالم

 

   

 
U.S. EMBASSY iN CAiRO AND FiLM iNDEPENDENT 
PARTNERSHiP AT EL GOUNA FiLM FESTiVAL  
 
The U.S. Embassy in Egypt is partnering with El Gouna Film Festival, joined again this 
year by Film Independent, for a fourth year of successful collaboration between 
Egyptian and American film industries.  The U.S. support for the October 23 – 31 
festival includes various levels of virtual engagements including an industry panel, a 
short-film script-writing workshop, and two Film Independent Virtual Residency Awards 
valued at $3,500 each for CineGouna Platform’s Springboard Competition.   
  
Film Independent is the nonprofit arts organization that champions creative 
independence in visual storytelling and supports a community of artists who embody 
diversity, innovation and uniqueness of vision. 
  
Cultural and artistic exchanges are just one way the United States partners with the 
people and government of Egypt.  
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FILMMAKERS

FEATURE NARRATIVE COMPETITION

صناع األفالم

Ameen Nayfeh
Director / Screenwriter
Oct. 22 - Nov. 1

Kamal El Mallakh
Editor
Oct. 23 - Oct. 28

Hilal Baydarov
Director / Producer
Oct. 22 - Oct. 28

Ana Rocha De Sousa
Director
Oct. 27 - Oct. 31

Kem Hassan
Actor / Actress
Oct. 27 - Oct. 31

Zakaria Inan
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

Azelarab Kaghat
Actor / Actress
Oct. 26 - Nov. 1

Ismael Ferroukhi
Director
Oct. 22 - Nov. 1

Lucia Moniz
Actor / Actress
Oct. 28 - Nov. 1

May Odeh
Producer
Oct. 22 - Nov. 1

200 METERS

LISTEN

MICA

IN BETWEEN DYING

Lamia Chraibi
Producer
Oct. 21 - Nov. 1

Sophie Abdelkefi
Actor / Actress
Oct. 22 - Nov. 1

Kaouther Ben Hania
Director
Oct. 22 - Nov. 1

Guillaume 
Rambourg
Producer
Oct. 23- Oct 31

Amine Bouhafa
Composer
Oct. 23 - Oct. 31

Ivan Ikic
Director
Oct. 23 - Nov. 1

Madjiguene Seck
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

Ahmed Malek
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

Yahya Mahayni
Actor / Actress
Oct. 22 - Nov. 1

OASIS

SËR BI

THE FURNACE

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
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FILMMAKERS صناع األفالم

Ahmed Zayan
Director / Producer
Oct. 25 - Nov. 1

Yannis Karabatsos
Director of Photography
Oct. 25 - Nov. 1

Silvain Monney
Director / Animation
Oct. 24 - Nov. 1

Muhammad 
Taymour
Producer / Director
Oct. 25 - Nov. 1

Dimitris Anagnostou
Director
Oct. 24 - Nov. 1

Samuel Patthey
Director / Animation
Oct. 24 - Nov. 1

Anastasiia Bukovska
Director / Screenwriter
Oct. 24 - Nov. 1

Ivan Milosavljević
Director / Producer
Oct. 25 - Nov. 1

Valentina Casadei
Screenwriter / Director
Oct. 27 - Nov. 1

Seif Hemida
Actor
Oct. 25 - Nov. 1

Danylo Kaptyukh
Producer
Oct. 24 - Nov. 1

BLUE FRONTIER

BULLMASTIFF

MARE NOSTRUM

PEEL

END OF SEPTEMBER

I AM AFRAID TO FORGET YOUR 
FACE

SHORT FILM COMPETITIONFEATURE DOCUMENTARY COMPETITION

Remi Itani
Director / Writer
Oct. 24 - Nov. 1

Mohamed Al Daradji
Producer
Oct. 25 - Nov. 1

Radu Ciorniciuc
Director / 
Cinematographer (DOP)
Oct. 25 - Nov. 1

Toni Kamau
Producer
Oct. 25 - Oct. 31

Dima Al Joundi
Director / Producer
Oct. 22 - Nov. 1 Sam Soko

Director / Producer
Oct. 25 - Oct. 30

Lina Vdovii
Screenwriter
Oct. 24 - Nov. 1 Lina Soualem

Director / Actor / 
Actress
Oct. 23 - Nov. 1

A LONG BREATH NOTTURNO

SOFTIE

THEIR ALGERIA

ACASA, MY HOME
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FILMMAKERS صناع األفالم

Farah Shaer
Director
Oct. 23 - Nov. 1

Anissa Daoud
Actor / Actress / 
Producer
Oct. 22 - Nov. 1

Marine Vaillant
Producer
Oct. 24 - Nov. 1

Lucien Bourjeily
Producer
Oct. 23 - Nov. 1

Dahlia Nemlich
Director
Oct. 24 - Nov. 1

Pascale Seigneurie
Actor / Actress/ 
Screenwriter
Oct. 25 - Nov. 1

Yngwie Boley
Director / Animation
Oct. 24 - Nov. 1

J.J. Epping
Animation / Director
Oct. 24 - Nov. 1

Diana van Houten
Animation / Director
Oct. 24 - Nov. 1

PILAR

Tarek Abd El Aziz
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

Sandro Canaan
Director
Oct. 25 - Nov. 1

Kawthar Younis
Director / Producer
Oct. 24 - Nov. 1

THE OTHER CHEEK

SHAKWA

THE BATH

ROADBLOCK

Gilberto Barraza
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

Juanelo Manuel 
Hernández
Producer
Oct. 25 - Nov. 1

Burhan Qurbani
Director
Oct. 26 - Nov. 1

Indira Rubie 
Andrewin
Actor / Actress
Oct. 25 - Oct. 31

Nils Verkooijen
Actor / Actress
Oct. 24 - Oct. 31

Zofia Stafiej
Actor / Actress
Oct. 22 - Nov. 1

Leonardo Ortizgris
Actor / Actress
Oct. 25 - Nov. 1

BERLIN ALEXANDERPLATZ

I NEVER CRY

MY TENDER MATADOR

TRAGIC JUNGLE

OUT OF COMPETITION

SPECIAL PRESENTATIONS

Filip Jan Rymsza
Producer
Oct. 26 - Nov. 1

HOPPER/WELLES

SHORT FILM COMPETITION
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About El Gouna
Conveniently located 25 km north of 
Hurghada, El Gouna is only a 4-hour flight 
from Europe’s major capitals. The town 
is easily accessible from Europe via the 
nearby Hurghada International Airport 
and boasts a superb infrastructure and 
excellent services, as well as natural 
beaches and year-round sunshine. The 
town’s location offers good access 
to many of Egypt’s natural wonders, 
historical sites, and archaeological 
treasures.

عن الجونة
تقع الجونة عىل ُبعد 25 كيلو مرت شامل 

الغردقة، وميكن السفر إليها من العواصم 

األوروبية الرئيسية عن طريق رحلة جوية 

تستغرق أربع ساعات فقط، وميكن دخول 

املدينة عن طريق مطار الغردقة الدويل. تتميز 

الجونة بوجود بنية تحتية رائعة وخدمات 

ممتازة، إضافة إىل الشواطئ الطبيعية وشمس 

ساطعة طوال العام وُيتيح موقع املدينة الوصول 

بسهولة إىل األماكن الطبيعة والتاريخية والكنوز 

األثرية املرصية.

KEY INFORMATION

التوقيت المحلي
)+2 توقيت جرينتش( ال تتبع مرص حالًيا 

التوقيت الصيفي، لذلك يجب أخذ هذه النقطة 

يف االعتبار خاصة أنه يف شهر أكتوبر/ترشين 

األول من املمكن أن يقل التوقيت ساعة عن 

توقيت مدينة الزائر األساسية.

Local Time
(GMT+2) *Egypt does not adopt daylight 
saving time. Keep in mind that during 
October, time difference might be one 
hour less from your home country.  

المناخ
أكتوبر/ترشين األول شهر جيد لزيارة جمهورية 

مرص العربية، وبخاصة منتجع الجونة. يبلغ 

متوسط درجة الحرارة القصوى 32 درجة مئوية 

ومتوسط درجة الحرارة الصغرى 23 درجة. يبلغ 

متوسط درجة حرارة مياه البحر 27 درجة، وال 

تتساقط األمطار يف هذا الشهر. الشمس تسطع 

ملدة 11 ساعة يف اليوم.

Climate
October is a good month to visit Egypt, 
especially El Gouna. The average high 
temperature is 32°C and the average low 
temperature is 23°C. The sea temperature 
averages 27°C. There is no rainfall, and the  
sun is out for 11 hours per day. 

معلومات أساسية

Transportation
El Gouna offers a variety of transportation 
services, including: 

Shuttle Bus or Boat (ext. 32100) Purchase 
your daily or weekly tickets from your 
hotel reception. 

Budget Limousine (ext. 32179, 38784),

 +20 122 7340166 or +20 653 580061 

Bike Center (ext. 34044) 

TucTuc Mini Cab (ext. 77222) 

Uber and Careem are also available in El 
Gouna (Only TucTuc) 

 االنتقاالت
توفر مدينة الجونة عدًدا من خدمات النقل، مبا 

يف ذلك: 

باصات أو قارب )خارجي. 32100(  ميكنك رشاء 

تذاكرك اليومية أو األسبوعية من خالل مكتب 

استقبال الفندق الذي تقيم به. 

سيارات ليموزين اقتصادية 

)خارجي 32179، 38784) 7340166 122 20+  

+20 653 580061

مركز الدراجات )خارجي 34044( 

ميني تاكيس )توك توك( )خارجي 77222(

تتوفر خدمات أوبر وكريم أيًضا يف املدينة )توك 

توك فقط( 

"بدل" 
نظام إلكرتوين ملشاركة الدراجات يف 

محطامتختلفة. ميكنك الحصول إلكرتونيا عىل 

دراجة من 10 محطات متواجدين يف أماكن 

مختلفة يف مدينة الجونة، وإعادة الدراجة إىل 

أي محطة أخرى. إىل أي محطة أخرى.

Baddel

An e-bike sharing system with multiple 
stations. You can take an e-bike from any 
of the 10 stations throughout El Gouna 
and return it at any other station.

Entertainment and Dining
El Gouna is home to a stunning variety
and excellent quality of cuisine with over
100 different dining outlets ranging from
fine cuisine to casual dining, as well as a
variety of cafes and coffee shops. For a list
of restaurants, visit https:elgouna.com/
dining\.

الترفيه والمطاعم
مدينة الجونة هي موطن للعديد من املطاعم 

املتنوعة املمتازة. متتلك املدينة نحو 100 مطعاًم 

تقدم طعاًما فاخرًا أو رسيًعا، إضافة إىل عدد من 

املقاهي املتميزة املنترشة يف أنحاء املدينة. من 

أجل الحصول عىل قامئة املطاعم، قم بزيارة 
elgouna.com/dining
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RECREATION 
ENTERTAINMENT

1-Stadium
2- El Gouna Fish Farm
3- Cinema
4-Clubhouse
5- Go Karts
6- Tennis
7- Cheeky Monkey
8- Mini Golf
9- Sliders Cable Park
10- Ultra-light Craft
11- Desert Breath Land Art
12- Oasis Bedouin Night
13- Marina Theatre
14-Sea Cinema

BEACHES AND MARINAS

1- Elements Beach
2- Kiteboarding Club/ Buzzha Beach
3- The Three Corners Hotel Beach Club
4- Mangroovy Beach
5- Abu Tig Marina
6- Abu Tig Marina ||
7- Zaytouna Beach
8- Redsea Zone
9- Kite Power
10- Moods Beach Club
11- Bellevue’s Beach
12- Movenpick Beach
13- Paradisio’s Beach 
14- Sheraton’s Beach
15- Taweela
16- Smokery Beach Club
17- Marina Beach Club

SERVICES

1- E Bikes Stations
2- Bus Stations
3- Info Centre
4- Limousine & Taxi Service
5- Mini Kids Academy
6- EGIS School
7- Library & Culturama
8- Mosque
9- Hospital & Pharmacy
10- Nursing Institute
11- TU Berlin/ Audi Max
12- Gas Station
13- German Hotel School
14- Church
15- Egybev & Winery
16- Farm & Recycling Factory
17- Petcare, Vet & Pet shop
18- Duble Land
19- G Space



CONTACT INFO 
Phone: +20 2 2737 8034
Address: 17A  Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo Egypt
Email: info@elgounafilmfestival.com
Facebook page: www.facebook.com/ElGounaFilmFestival
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