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Το DOCROADS είναι μία   εκπαιδευτική σειρά seminars & 
workshops  για το δημιουργικό ντοκυμαντέρ,το μόνο οne off στον 
κόσμο που συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση ,πρακτική εξάσκηση και 
άμεσα αποτελέσματα. 

Το πρόγραμμά μας υλοποιήθηκε με επιτυχία για τρία συνεχόμενα 
χρόνια στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ ντοκυμαντέρ Καντόνας 
GZDOC,και πραγματοποιήθηκε  για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη  στην Τήνο, τον Οκτώβριο του 2016. 

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ,αναγνωρισμένο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 

που διασφάλισε  την τήρηση των οδηγιών για την εφαρμογή του 
συστήματος ΕCTS ,δίνοντας   4 ECTS points  στους συμμετέχοντες 
και προσφέροντας για πρώτη φορά  ένα αναγνωρισμένο 
πανεπιστημιακού επιπέδου σεμινάριο στην Τήνο. 

Επικεντρώνοντας στο storytelling  και στις διεθνείς συμπαραγωγές 
και συνεργείες, το πρόγραμμά μας προσφέρει μία μοναδική 
πλατφόρμα μετεκπαίδευσης για ανερχόμενους επαγγελματίες του 
οπτικοακουστικού χώρου , βοηθόντας τους ταυτόχρονα στην 
δημιουργία του  δικού τους, διεθνούς δικτύου -(networking ). 
 

Οι συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο καλούνται να υλοποιήσουν 
μέσα σε δέκα ημέρες ταινίες τεκμηρίωσης στις  οποίες να 
αναδεικνύεται ο τόπος διοργάνωσης. 

Η ταινίες ,παρουσιάζονται στην τελετή λήξης ,και αφού αξιολογηθούν 
ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και συμμετέχουν σε φεστιβάλ ανά τον 
κόσμο. 

Είμαστε ευγνώμονες για την καθοριστική  συμβολή του Ιδρύματος 
Τηνιακού Πολιτισμού στην απήχηση και την επιτυχία του 
προγράμματός μας . 

 



 

Σας παραθέτω ενδεικτικά τα Docroads links ,με τις  ταινίες , 

τόσο στις σελίδες ,όσο και στα credits των ταινιών γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία των χορηγών και υποστηρικτών μας. 

http://docroads.com/ 

https://www.facebook.com/Docroads-393890184074729/  

https://www.linkedin.com/company-
beta/18155713/https://www.youtube.com/channel/UCI9yetnVg
GO1R0T4sMgHPsA  

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του DOCROADS 1. European 
Edition Tinos και την καθολική αποδοχή του από την τοπική κοινωνία 
και τον επιχειρηματικό κόσμο ,είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε την διεξαγωγή του νέου κύκλου σεμιναρίων τον 
Σεπτέμβριο του 2017 ,γεγονός το οποίο θα καθιερώσει  πλέον 
οριστικά   την Ελλάδα ως μόνιμο τόπο διεξαγωγής όλων των 
ευρωπαϊκών εκδηλώσεων του προγράμματός μας. 

Δείτε παρακάτω την σχετική ανοικτή πρόσκληση συμμετοχών , 

Συμμετέχοντες από την Κύπρο και μέσω του δικτύου του Σπιτιού της 
Κύπρου , μπορούν να υπολογίζουν σε  

reduced Full package  fee of 800 euros ,which includes tuition 
fees, accommodation in a 4-star hotel, 

full catering, transportation to and from Athens airport to the 
port of Rafina, transfer to and from Tinos ,and participation to 
all networking events. 

Προσβλέποντας σε μία δημιουργική συνεργασία , 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Γιώργος Καλομενόπουλος 

  
George Kalomenopoulos  2K  FILMS 
A: Film & TV Production - 47 Kokkinara str 14563 Kifissia, Athens, 
Greece                      
T: +30 210 8010432    
+30 694 6420888  E:  info@2kfilms.com  W: www.2kfilms.com 

http://docroads.com/
https://www.facebook.com/Docroads-393890184074729/
https://www.linkedin.com/company-beta/18155713/
https://www.linkedin.com/company-beta/18155713/
https://www.youtube.com/channel/UCI9yetnVgGO1R0T4sMgHPsA
https://www.youtube.com/channel/UCI9yetnVgGO1R0T4sMgHPsA
mailto:info@2kfilms.com
http://www.2kfilms.com/


  

  

CALL FOR SUBMISSIONS 

  

 DOCROADS -2nd European Edition 

  

   18-28 September 2017   

 
  

18-28 September Tinos /Greece 

  
Everything You Always Wanted to Know About 

      Documentaries !       

  

A worldwide unique compact course which combines higher 
education ,training and immediate results, 



in association with a European University ,recognized as such by 
the European Union.                                  

 WHAT IS DOCROADS?                                 

DOCROADS www.docroads.com ,is a project driven, creative 
documentary workshop and training initiative specially 
designed for audiovisual  emerging professionals, organized 
once a year in Europe and Asia. 

It consists of two phases, 5 days each, (10 days in total) of 
residential seminars and a workshop, emphasizing among 
others, in storytelling, project presentation and networking. 

Both phases are headed, guided, coordinated and constantly 
supervised by our tutors, who provide feedback, advice and 
suggestions. Each group has to complete a film on a given 
subject, within three shooting days. The films will be edited 
and completely post produced on location. 

                                       

                        From Scratch to Screen in 10 days ! 

  

Each participant will receive a CERTIFICATE OF 
ATTENDANCE, providing 4 ECTS, issued by the University 
of the Aegean, 

http://www.aegean.gr 

  

                     WHERE IS DOCROADS ? 

In Tinos, Greece, a beautiful Greek Island in Cyclades, the 
center of the Aegean Sea. Seminars will be held, among 
others in Tinos Beach, 

http://www.tinosbeach.gr/ 

http://www.docroads.com/
http://www.aegean.gr/
http://www.tinosbeach.gr/


Under the summer sun, participants and Tutors overcome 
their barriers and inhibitions and grow together in a creative 
team. Numerous supportive activities (discovery tours, art 
events and networking dinners), connected to the island’s rich 
cultural life, will support team spirit and networking.  

For more information about Docroads please visit our 
webpages and links  
http://docroads.com/ 

https://www.facebook.com/Docroads-393890184074729/  

https://www.linkedin.com/company-
beta/18155713/https://www.youtube.com/channel/UCI9yetnVg
GO1R0T4sMgHPsA 

  

 http://int.ert.gr/docroads-has-released-a-call-for-submissions-
to-its-tinos-edition/                                                   

  

                                        

                            CAN I PARTICIPATE ?  

  

  

Docroads is open to emerging audiovisual professionals 
,journalists, students, and all artists of all kind who share our 
passion for well told stories for the world. 

There is no age limit on submissions. All nationalities are 
eligible.  

       FEES & REGISTRATION / HOW TO BOOK IN 4 STEPS 
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Docroads is open to emerging audiovisual professionals 
,journalists, students, and all artists who share our passion for 
well told stories for the world. 

There is no age limit on submissions. All nationalities are 
eligible.  

        FEES & REGISTRATION / HOW TO BOOK IN 4 STEPS 

 you will be guided through each of the steps by  
scrolling down 
http://docroads.com/ 
and by simply pressing the green SUBMIT button  
You can also contact us directly, 
calomen@yahoo.com 

Tuition fees are 350 euros, 
Full package is 1400 euros and includes tuition fees, 
accommodation in a 4-star hotel, 
https://www.tinosbeach.gr/en/ 

full catering, transportation to and from Athens airport to the 
port of Rafina, transfer to and from Tinos and participation to 
all networking events.                                            

  

 SEE YOU IN TINOS ! 
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