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Donostia Zinemaldia eta Industria Saila industriako kideen eskura jartzen 
dira. Donostian dauden bitartean, industriako kideei lana errazten eta 
Zinemaldiko sail ezberdinetan aurkezten diren film eta ikus-entzunezko 
proiektuak sustatzen lagundu nahi da.

Industriaren akreditazioak honako jarduera eta zerbitzuetarako 
sarbidea ematen du:

Donostiara bertaratuko diren Industria akreditatuek honako 
hauetarako sarbidea dute:

•	 Zinemaldiko sail guztietako aretoko emanaldiak.
•	 The Industry Club profesionalentzako langunea eta topagunea, 

Kursaal Elkargunean, Zinemaldiaren egoitzan.
•	 WIP Latamen eta WIP Europan aukeratutako filmen aretoko 

emanaldiak.
•	 Jardueren Gidaren argitalpena.

Industria Online akreditazioak industriako jardueretarako sarbidea 
ematen du (Europa-Latinoamerika Koprodukzio Foroa, WIPak, Ikusmira 
Berriak, Zinemaldia & Technology, Lau Haizetara, eta Pentsamendua 
eta eztabaida sailaren mahai eta klase magistralak), Zinemaldiaren 
webgunearen bidez, Industria Online fitxan.

Europa-Latinoamerika 
Koprodukzio Foroa

Ikusmira Berriak

Zinemaldia & Technology

Lau Haizetara Dokumentalen 
Koprodukzio Foroa

Pentsamendua eta eztabaida 
(European Film Forum)

WIP Latam

WIP Europa

Industria Online

Newsflash-a

Zinemaldiako Bideoteca

Zinemaldiko App-a

Jardueren Gida

The Industry Club

Zinemaldiko emanaldiak

Jarduerak Zerbitzuak

https://www.sansebastianfestival.com/es/
file:https://www.sansebastianfestival.com/2019/the_industry_club/foro_de_coproduccion/1/7184/es
https://www.sansebastianfestival.com/2019/the_industry_club/ikusmiraberriak/1/7943/es
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Garapen bidean dauden proiektuak, Europakoak zein Latinoamerikakoak, aurkezteko plataforma bat da. 
Hautatutako proiektuen arduradunek zinema-industriako kideei aurkez diezazkiekete beren egitasmoak eta 
banakako hitzorduetarako agenda pertsonalizatua dute haien proiektuetan parte hartu nahi duten profesionalekin.

Astelehenetik asteazkenera, Foroa San Telmo Museoan izango da. Hala ere, Donostiara bertaratu ezingo diren 
industria akreditatuek telematikoki biltzeko aukera izango dute asteazkenean hautatutako proiektuekin.  
Industria-akreditazioarekin logeatuz, hitzorduak hartu eta proiektuen informazioa kontsultatu ahal izango da, aurrez 
grabatutako pitching-ak eta material gehigarria barne.

+ info

San Telmo Museoa + Online

Jarduerak
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https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/koprodukzio_foroa/koprodukzioa_foroa/1/18961/eu
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Ikusmira Berriak produkzio-bide zein zinema-lengoaia berritzaile eta esperimentatzaileak dituzten ikus-entzunezko
proiektuei laguntzeko egonaldi-programa bat da. Hautatutako proiektuek hitzorduen agenda pertsonalizatua dute 
beren proiektuetan parte hartu nahi duten industria-akreditatuekin.

Industria-akreditatuek aukera dute hautatutako proiektuen informazioa kontsultatzeko, aurrez grabatutako 
Pitching-ak eta material gehigarria barne, bai eta hauekin aurrez aurrekoak nahiz birtualak diren hitzorduak 
agendatzeko ere.

+ info

San Telmo Museoa + Online

Jarduerak

https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/ikusmiraberriak/ikusmira_berriak/1/18967/eu
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Jarduerak

Zinemaldia & Technology, Donostia Zinemaldiaren apustu estrategikoa da, eta ikus-entzunen ekosistemari 
aplikatutako teknologiari buruzko erreferentzi-gune gisa kokatu nahi du bere burua. Ekimenaren barruan, 
Zinemaldia Startup Challenge lehiaketan hautatutako proiektuak eta ikus-entzunezkoen berrikuntzaren inguruko  
maisu-eskola bat aurkezten dira.

+ info

Zinemaldia Startup Challenge enpresa-proiektu europearren lehiaketa da. Ikus-entzunezko sektorera aplikatutako 
teknologia berritzailearen esparruan enpresa-proiektu berriak sortzearen aldeko apustua egiten duen ekimena da.

+ info

Tabakalera (Patio) + Online

2021 iraila
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https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/zinemaldia_and_technology/1/18970/eu
https://www.sansebastianfestival.com/2021/zinemaldia_startup_challenge/2/eu
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Donostia Zinemaldiak work in progress berrien bigarren edizioa bultzatzen du, WIP Latam eta WIP Europarena, 
alegia. Posprodukzio fasean dauden proiektuei zuzenduta daude, WIP Latam Latinoamerikakoei eta WIP Europa 
Europakoei. WIP bakoitzeko gehienez sei film aukeratzen dira profesionalen audientzia baten aurrean aurkezteko, 
filmen finantziazioan eta nazioarteko banaketan lagun dezaten.

Principe zinema-aretoetan bertan ikusi ahal izango dira filmak, eta, proiektatu ondoren, Zinemaldiaren Bideoteka 
bidez (Cinando VL) online ikusteko aukera dago irailaren 25era arte, larunbata.

+ info WIP Latam
+ info WIP Europa

Jarduerak

https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/wip_latam/wip_latam/1/18962/eu
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/wip_latam/1/9242/es
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/wip_europa/wip_europa/1/18963/eu
https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/wip_europa/1/9241/es
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Jarduerak

San Telmo Museoa

IBAIAk (Ikus-entzunezkoen Euskal Ekoizle Burujabeen Elkarteak) Industria Sailaren lankidetzarekin batera,  
garapen-fasean dauden dokumentaletan interesa duten profesionalen arteko topagune bat eskaini nahi du, 
Europako koprodukzioak eta nazioarteko profesionalen artean harremanak sustatzeko. Jardunaldian zehar, 
ekoizleek commissioning editors eta sektoreko profesionalez osatutako panel nabarmen baten aurrean aurkezten 
dituzte euren proiektuak, eta horren ondoren, banakako bilera agenda bat izaten dute.

+ info

2021 iraila O 17
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https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/2021/the_industry_club/lau_haizetara/1/18969/eu
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Donostiako Zinemaldiak ezagutza bildu, sortu eta transmititzeko gune gisa duen izaera nabarmendu nahi du, 
pentsamenduaren eta Eztabaidaren arloaren bidez. Zinemaldiko sailekin hitz eginez, zeharkako arlo honen ardatza gai, 
formatu eta pertsona garrantzitsuak identifikatzea da, eztabaidaren buru izateko eta erantzun berritzaileak garatzeko 
kultura zinematografiko garaikideak eta jaialdien nazioarteko zirkuituak dituzten erronka eta kezka nagusien inguruan.

Industria Sailak hausnarketara, pentsamendura eta eztabaidara gonbidatzen dituen ekitaldi ugari hartzen ditu 
urtero. Horien artean dago European Film Forum, ikus-entzunezko industriarekin elkarrizketa ezartzeko Europako 
Batzordeak sortutako plataforma. Saioa aurrez aurre eta web formatuan dago eskuragarri.

Jarduerak

Aurrez aurrekoa + Online

https://www.sansebastianfestival.com/es/
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Centro Kursaal2021 irailak 17-25

Industriako Jardueren Gidak industriako jardueretan
hautatutako proiektu eta filmen gaineko informazioa
biltzen du. Gida hori Industria Online web-atalean
dago eskuragarri, eta Zinemaldia egiten den
egunetan jaso ahal da fisikoki.

Jardueren GidaNewsflash

Irailaren 17tik 25era, industria-akreditatuek posta 
elektronikoz jasotzen dituzte hurrengo eguneko 
Agenda Profesionala eta Zinemaldian proiektatutako 
filmei buruzko prentsa-laburpenak.

2021 irailak 17-25

iOS eta Androiderako doakoa. WIP Latam eta WIP
Europa proiekzioak, mahai inguruak, aurkezpenak,
industria sarien iragarpena, azken orduko abisuak eta
gehiagoren inguruan eguneratua mantendu zaitezke,
baita beste profesional batzuen kontaktua jaso ere
akreditazioko QR kodearen bitartez.

Zinemaldiko App-a

Irailaren 17tik aurrera, industria-akreditatuentzat 
bakarrik den The Industry Club gunea (Kursaal 
Zentroa), etenik gabe zabalik dago 9:00etatik 
20:00etara, hilaren 25eko, larunbata, 14:00ak arte. 
Interneterako sarbidea du, eta giro lasaian lan egiteko, 
partekatzeko eta biltzeko gunea da.

The Industry Club

CinandoVL-rekin lankidetzan, online zerbitzua 
industria-akreditatuentzaz bakarrik da, eta edozein 
ordenagailutik zein tabletetik ikus daiteke. 

Irailaren 17tik urriaren 25era eskuragarri, industriako
akreditatuak kode baten bidez sartu ahal dira.
Kodea irailaren 17a baino lehen jasotzen da, edo
Industria Sailera eskatuz.

www.cinandovl.com/sansebastian

2021 irailak 17 - urriak 25

Zinemaldiko Bideoteka

Zinemaldiaren webgunean dago eskuragarri, eta
industriako jarduera guztientzako gune birtuala da.

Gainera, bertaratutakoen zerrenda, filmen kontaktuak 
eta Meet Them! eta Focus On eremuak industriako 
akreditatuen datuekin batera ikusgai izango dira 
abuztuaren amaierarako. Zerrenda hori egunero 
gaurkotzen da.

Industria Online

2021 iraila

Zerbitzuak

https://www.sansebastianfestival.com/es/
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2021 iraila

Eguneko jarduerak

Lau Haizetara Foroa

WIP Latam

WIP Europa

Zinemaldia & Technology

Ikusmira Berriak

Europa-Latinoamerika Koprodukzio Foroa

3 San Telmo Museoa

4 Tabakalera

2 Príncipe Zinema

Espacio The Industry Club

1 Kursaal Elkargunea

EremuakDonostia 

https://www.sansebastianfestival.com/es/


T. +34 943 481 217
industria@sansebastianfestival.com 

www.sansebastianfestival.com

Instituzio Kideak - Instituciones Socias - Associated Institutions 

Instituciones Socias 

Industria Sailak eskerrak ematen dizkie Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari eta Europa
Creativa - MEDIAri, beren funtsezko babesagatik.

Donostia Zinemaldiko Industria Saila zure esanetara dago hemendik aurrera, 2021eko irailaren 17tik 25era ospatuko den
hurrengo edizioari begira.

Honakoen babesarekin

Erakunde kideak






