
 

A DunaDOCK Master Class folytatódik 

A DunaDOCK csapata - Ugrin Julianna, Ruszkai Nóra, Groó Diana, 
Trencsényi Klára és Böjte Ágnes – idei első Master Class programját a 
Jurányi Inkubátorházban tartja. A rendezőkből és producerekből álló csapat a 
miskolci Cinefesten tartotta bemutatkozó rendezvénysorozatát 2013 őszén.  
 
Idei első programjuk 2013. február 23-án egy egynapos, magyar 
dokumentumfilmekre fókuszáló mesterkurzus, amelynek során két friss, az 
HBO-val koprodukcióban gyártott dokumentumfilmet nézhetnek meg a 
résztvevők. A rendezők illetve producerek szakmai előadását követően a 
workshop részvevői a film fejlesztésével, készítésével és finanszírozásával 
kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ az alkotóktól. 
 
Az Overdose egy fantasztikus versenyló történetén keresztül ad hírt a 
magyar valóságról.  
“Összetett történet, feledhetetlen arcok és érzelmi viharok – valahogy így 
lehetne pár szóba sűríteni…” 
(Buzogány Klára, www.filmtett.ro 2013.12.24.) 
 
A Szerelempatak szórakoztatóan és mélyen ragad meg igazán fontos emberi 
érzéseket.  
„A dokumentumfilmek Cannes-jaként számon tartott Amszterdami 
Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (IDFA) mutatták be, ugyanis a 
rendhagyó alkotást az egészestés dokumentumfilmek kategória legjobb 16 
alkotása közé választotta a zsűri...”  
(fimtekercs.hu 2013.10.16.) 
A Trieszti Filmfesztivál legjobb dokumentumfilmjének díját nyerte. 
 
Program: 
2014. február 23. vasárnap 
16:00 
Jancsó Miklósra emlékezünk 
Jancsó Miklós: MARADÉKOK (1994) (15 perc) 
 
16:30 
Vetítés + Master Class 
Ferenczi Gábor: OVERDOSE – Vágta egy Álomért (72 perc) 
Master Class: Ferenczi Gábor rendező, Gül Togay kreatív producer, Hanka 
Kastelicová az HBO Europe dokumentumfilmes executive producere 



 
19:00  
Hanka Kastelicová az HBO Europe dokumentumfilmes executive 
producerének előadása az HBO dokumentumfilm tervekkel kapcsolatos 
elvárásáról és lehetőségeiről és a dokumentumfilm fejlesztésről. 
 
19:30 
Vetítés + Master Class 
Sós Ágnes: SZERELEMPATAK (70 perc) 
Master Class: Sós Ágnes rendező - producer, Ugrin Julianna producer, Hanka 
Kastelicová az HBO Europe dokumentumfilmes executive producere 
 
A programot az HBO támogatja.  
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
A rendezvény ingyenes és regisztrációhoz kötött.  
Regisztráció: dunadock@gmail.com 

A DunaDOCK csapat fő célja egy olyan nemzetközi dokumentumfilmes 
eseménysorozat megszervezése, amely lehetőséget biztosít a 
hazai dokumentumfilmes szakma rendszeres bemutatkozására, és 
ugyanakkor a magyar szakmát is bekapcsolja a nemzetközi fejlesztő 
műhelyek, pitching fórumok, fesztiválok véráramába. 

 
 
 
 


