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CALL FOR APPLICATIONS 

LIFT SYRIAN YOUTH FILMMENTOR 
 
 
August 28, 2016—The Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT) is pleased to announce 
the call for applications for Syrian Youth Filmmentor. LIFT will be offering a series of workshops for 
six young Syrian newcomers to learn the craft of filmmaking. These workshops will offer step-by-step 
guidance through the process of making a short film. All course will be offered in Arabic.  
 
Digital filmmaking workshops will run for eight consecutive Saturdays through October 8, 2016 to 
November 26, 2016 at LIFT facilities. Topics include: Introduction to Filmmaking, Short Film Writing, 
Directing, Cinematography, and Editing. Each participant will have the opportunity to make their own 
short film.  
 
Eligibility Criteria: 
• Must be 15 to 19 years of age (by application date) 
• Must be a Syrian Refugee 
• Must live in the Greater Toronto Area (GTA), within commuting distance from the city in order to 

access LIFT workshops and equipment 
• Must be available for all Saturday afternoon workshops from October 8 through to November 26, 

2016 
 
* We encourage applicants who have not had previous training in film or extensive experience working 
with the medium to apply. 
 
Application Must Include: 
 
Please download application from the LIFT website: www.lift.ca 
 
1. Applicant contact information: 
• First and Last Name 
• Date of Birth 
• Arrival Date in Canada 
• Daytime Telephone Number 
• Email Address 

 
 
2. Statement of Interest: 
a) One-page written introduction to yourself and why you are interested in filmmaking and your 
experience with the arts.  
OR 
b) A short cell phone video. Make a short video (up to 2 minutes maximum) using your cell phone. 
Introduce yourself in English or Arabic, and tell us why you are interested in learning about film and a 
little about your experience with the arts. Be creative! 
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Short listed candidates will be invited to do a short in person interview with LIFT staff the week of 
September 20, 2016. The function of the interview will be to get to know the candidate and discuss their 
interest in filmmaking. 
 
Submissions can be emailed to syrianfilmmentor@lift.on.ca as a PDF  
or mailed / dropped off to the LIFT office.  
 
 

Deadline: Friday, September 16, 2016 by 5:00pm 
 
 
All applicants will be notified by Monday, September 26, 2016 
 
 
Questions / Contact: 
Rolla Tahir, Syrian Youth Filmmentor Facilitator 
syrianfilmmentor@lift.on.ca  
Subject Heading: LIFT Syrian Youth Filmmentor Application 
 
 
LIFT Syrian Youth Filmmentor is funded by the Canada Council for the Arts and Sun Life Financial 
through the Arts and Culture Welcome Refugees initiative. 
 
 
 
About LIFT 
The Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT) is an artist-run charitable organization 
dedicated to facilitating excellence in the moving image through media arts education and production 
resources. LIFT exists to provide support and encouragement for independent filmmakers and artists 
through affordable access to production, post-production and exhibition equipment; professional and 
creative development; workshops and courses; commissioning and exhibitions; artist-residencies; and a 
variety of other services. Founded in 1981 by a small collective, LIFT has since grown to become one of 
the foremost centres of its kind globally. http://www.lift.ca 
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LIFT SYRIAN YOUTH FILMMENTOR 

APPLICATION FORM 
 
LIFT SYRIAN YOUTH FILMMENTOR PROGRAM 
Runs October 8 - November 26, 2016 
 
 
1. APPLICANT CONTACT INFORMATION: 
 
Full Name of Applicant:             
 
 
Date of Birth of Applicant (Day/Month/Year):          
 
 
Applicant’s Date of Arrival in Canada (Day/Month/Year):         
 
 
Applicant’s Daytime Phone Number:            
 
 
Applicant’s Email Adddress:             
 
 
2a. STATEMENT OF INTERST - Question #1:  
Tell us a bit about yourself and why you would like to learn how to make a short film.  
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2a. STATEMENT OF INTERST - Question #2:  
Tell us a bit about your experience with the arts.  
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 
OR 
 
 
2b. SHORT CELL PHONE VIDEO 
 
Videos can be submitted: 
- Via transfer sites (eg. DropBox or WeTransfer) to syrianfilmmentor@lift.on.ca 
- Copied to a USB key or DVD and dropped off to the LIFT office 
 
 
LIFT is located in downtown Toronto, just north of the TTC Dufferin Station on the Bloor-Danforth 
Line. Our main intersection is Dufferin Street and Dupont Street. 
 
Our address is: 
Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT) 
1137 Dupont Street 
Toronto, Ontario 
M6H 2A3 



،٢٥اغصطس    ٢٠١٦  
LIFT "تسعد أن تعلن عن الدعوة لتقديم الطلبات لبرنامج "فلم منتر .للشباب الالجئین من سورية    

  LIFT سوف تقدم سلسلة من ورش العمل لست أشخاص القادمین الجدد   لتعلم حرفة صناعة   
  نھاية البرنامج.صنع فیلم قصیر في  ةاألفالم. وھذه الورش تقدم إرشادات خطوة بخطوة طريق

جمیع الفصول ستقدم باللغة العربیة.  
  

.LIFT، إسبوعیاً كل يوم سبت في مكتب ٢٠١٦، ٢٦إلى نوفمبر  ٢٠١٦، ٨الفصول ستبدأ في أكتوبر   
البرنامج يشمل المواضیع التالیة: مبادئ صنع األفالم، إخرج، تصوير، و مونتاج. كل طالب سیحصل على 

ل البرنامج.فرصة إلخراج فیلم قصیر خال  
  

للتأھیل، من الالزم:   
عاماً ١٩ - ١٥أن يكون الطالب بین  -    
الجئ سوري -  
بسھولة LIFT)، في امكن للوصول لیا مكتب GTAفي تورنتو ( -  
٢٠١٦، ٢٦إلى نوفمبر  ٢٠١٦، ٨أكتوبر  عن تكون متاح في كل يوم سبت لحضور البرنامج من -  

  
 

وا على التدريب السابق في ألتصوير أو خبرة واسعة في *نشجع المتقدمین الذين لم يحصل  
العمل  .لتطبیق    

  
 

التطبیق يجب أن يشمل ما يلي:  
 

www.lift.caيرجى تحمیل التطبیق من موقع:   
. معلومات اإلتصال:1  

االسم األول و األخیر  
تاريخ الوالدة  

اتاريخ وصوله الى كند   
رقم الھاتف  

عنوان البريد اإللكتروني  
 
 

ائدة الرغبة:. ف2  
، لماذا تھتم باألفلم، وخبرتك في الفنون. كلتقديم نفس أ) صفحة واحدة  

أو  
قدم نفسك باللغة العربیة أو اإلنجلیزية، لماذا  دقیقة كحد أقصى). ٢، (فب) تصوير فیديو قصیر بالھات

!كن مبدعا مھتما بمعرفة فیلم وقلیال عن تجربتك مع الفنون.  
 
 
 
 

. المقابلة ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠، في أسبوع LIFTقصیرة مع موظفین  ةمقابل سیدعى المرشحین لحضور
ستكون للتعرف على المرشح ومناقشة اھتمامه في صناعة األفالم.  

 
  

، أو تسلیمه PDFكملف  syrianfilmmentor@lift.on.ca من الممكن التقديم عبر البريد اإللكتروني إلى
.LIFTفي مكتب   

 
 

5pmمن قبل  ٢٠١٦سبتمبر،  ١٦األجل النھائي: الجمعة   
 



 
٢٠١٦سبتمبر،  ٢٦وسیتم تنبیه جمیع المتقدمین يوم االثنین   

 
 

أسئلة / االتصال:  
  Filmmentorروال طاھر، منسقة 

syrianfilmmentor@lift.on.ca  
للشباب السوري  LIFT Filmmentorعنوان الموضوع: تطبیق إلى   

 
 

من قبل المجلس الكندي للفنون و "صن اليف المالیة"  يللشباب السور LIFT Filmmentorيتم تمويل 
من خالل ترحیب األجیئن للفنون والثقافة.    

 
LIFTعن   
LIFT يدرھا مجموعة من المخرجین المستقلین في تورنتو ةخیري ھي منظمة تتخصص في تسھیل   

سائل اإلعالم.الحصول على اآلت ألتصوير وغیرھا من الموارد الممیزة لإلخراج. التصوير، إنتاج، وو التمیز   
LIFTفي صورة تتحرك من خالل موارد التعلیم وإنتاج الفنون وسائل اإلعالم.  تسعة لتشجیع صناعة   

السینما و التنمیة المھنیة واإلبداعیة للفنانین المستقیلین من خالل توفیر البرامج والورش، معدات 
المعارض، و مجموعة متنوعة من الخدمات االخرى.        

لتقديم الدعم والتشجیع لصناع السینما والفنانین المستقلة من خالل تیسیر الحصول على  LIFTجد يو
 ورش العمل والدورات. المھنیة والتنمیة اإلبداعیة. اإلنتاج، مرحلة ما بعد اإلنتاج والمعدات المعرض.

في عام  LIFTت تأسس ومجموعة متنوعة من الخدمات األخرى. الفنان اإلقامات. التكلیف والمعارض.
منذ ذلك إلى الحین لتصبح واحدة من اكبار المراكز من نوعھا  LIFTمن قبل جماعیة صغیرة، نمت  1981

ahttp://www.lift.c في مستوى العالم.  



  
  

للشباب السوري  LIFT FILMMENTORبرنامج   
 

  
  الطلب استمارة

أكتوبر  ٨: نم ٢٠١٦نوفمبر، عام  ٢٦ -  
 
 

. معلومات االتصال:1  
 

االسم الكامل للمقدم الطلب:  
 
 

تاريخ المیالد مقدم الطلب (يوم / شھر / سنة):  
 
 

تاريخ الطلب من وصوله الى كندا (يوم / شھر / سنة):  
 
 

رقم الھاتف:  
 
 

البريد اإللكتروني:  
 
 

2A.  بیان اإلھتمام :1سؤال رقم  -  
حدثنا قلیال عن نفسك، ولماذا ترغب في معرفة كیفیة صنع الفیلم القصیر.  

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
2A.  بیان اإلھتمام :2السؤال رقم  -  

حدثنا قلیال عن تجربتك مع الفنون.  



 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
 
 

أو  
 

  
2B فیلم قصیر .  

 
يمكن تقديم فیديو:  

 WE() أو وي ترانسفیر DROPBOXعن طريق مواقع نقل (على سبیل المثال: دروببوإكس( -
TRANSFER(   syrianfilmmentor@lift.on.ca  

LIFTأو دي في دي توصیل إلى مكتب  USBنسخھا إلى  -  
 

في وسط مدينة تورونتو، الى الشمال مباشرة من محطة دوفرين على الخط بلور LIFTيقع   .دانفورث-
التقاطع الرئیسي ھو شارع دوفرين وشارع دوبون.  

 
عنوان:  

Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT(  
1137 Dupont Street   

Toronto, ON  
M6H 2A3  


