Projeto: "Residentes Estrangeiros que se destacam em Mie 2021“
Vamos conhecê-los através de um filme!

ポルトガル語

Criaremos juntos um filme documentário
sobre a atualidade dos estrangeiros
que residem em Mie.

Estamos à procura de voluntários
que possam ajudar na produção e na exibição
do filme.

【Conteúdo de Atividades】

① Fazer o planejamento do filme e a proposta do roteiro
② Sugerir o elenco estrangeiro
③ Cooperar na gravação do filme
④ Colaborar na exibição do filme e na realização do simpósio
（※Não haverá remuneração.）

Español
スペイン語

中文
中国語

Filipino
フィリピノ語

Tiếng Việt
ベトナム語

Português
ポルトガル語

【Requisitos para participação】
Aqueles que podem participar dos 4 workshops seguintes:
1ª sessão: 20 de junho (domingo) 13:30hs-15:30hs
UST-TSU 3º andar Espaço de intercâmbio A “koryusupesu A” (Tsu-shi Hadokoro-cho 700)
2ª sessão: 11 de julho (domingo) 13:30hs-16:30hs UST-TSU 3º andar MeetingRoom AB
3ª sessão: 25 de julho (domingo) 13:30hs-16:30hs
UST-TSU 3º andar Espaço de intercâmbio A “koryusupesu A”
4ª sessão: 11 de dezembro (sábado) 10:00hs-12:00hs
Centro Cultural da Província de Mie, pequeno auditório “ Mieken Sogo Bunka center, sho hooru ”
＊ Dependendo da situação da pandemia de COVID-19, pode ser realizado online (ZOOM).

【Conteúdo dos Workshops】
Conhecer sobre a vida cotidiana dos estrangeiros que residem em
Mie, planejar o filme, criar a proposta do roteiro, sugerir o elenco do
filme, fazer antevisão, planejar a realização do simpósio e da
exibição pública do filme, etc.
【Número de vagas】
10 japoneses e 10 estrangeiros que
residem na província de Mie
【Como se inscrever】
Entre em contato por telefone ou e-mail até
14 de junho de 2021 (segunda-feira).
① Nome
② Número de telefone
③ Endereço de e-mail.
④Precisa de intérprete ou não.

Informações e Inscrições↓

Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie
〒514-0009 Mie-ken Tsu-shi Hadokoro-cho 700
UST-TSU 3F
TEL：059-223-5006 FAX：059-223-5007
MAIL：mief@mief.or.jp

Organizador: Província de Mie
Execução do projeto：Aliança estratégica “Produção
fílmica sobre estrangeiros que se destacam em Mie”

