
Előadások és workshopok Karol Hoeffnertől 
 
Karol Ann Hoeffner a Los Angeles-i Loyola Marymount University 
forgatókönyvíró igazgatója és egyetemi adjunktusa, ahol két 
kurzust felügyel: filmek írása, valamint televízós műsorok írása és 
gyártása. Mielőtt az LMU-ra jött volna, főállású forgatókönyvíróként 
dolgozott Hollywoodban, ahol számos eredeti filmet írt, valamint 
regény adaptációkat készített televíziós mini-sorozatok és a heti 
filmek számára. Karol emellett sikeres regényeket is írt.  
 
Három előadás angol nyelven magyar fordítással:  
 
Igazi film őrület: A történet elindítása 
(Április 6. szombat 12:00-15:00) 
Három órás interaktív PowerPoint előadás, ahol Karol bemutatja saját hibrid módszerét a 
történet alapelveinek felfedezéséről, Viki King, Paul Guiliano és Blake Snyder 
megközelítéseivel ötvözve. 
 
A karakter magjának megtalálása: Egy másik megközelítés a történet 
feldolgozásához 
(Április 13. szombat 12:00-15:00) 
Ez a 3 órás workshop Ben Affleck filmjének, a “Tolvajok városának” kiválasztott klipjeit 
mutatja be annak illusztrálására, hogy a karaktereidhez tartozó mély háttértörténet 
fejlesztése hogyan teszi bonyolultabbá és mélyebbé a forgatókönyvet.  
 
Egyik médiumtól a másikig: Irodalom adaptálása filmre 
(Április 18. csütörtök, 12:00-15:00) 
A legtöbb forgatókönyvírohoz hasonlóan, Karol a karrierje nagy részét regények 
adaptálásával és igaz történetek filmre vitelével töltötte. Ez a három órás workshop a 
regények és a novellák filmre adaptálásának alapelveire és folyamatára fog 
összpontosítani. Karol az igaz történetek filmre való adaptálásának szerzői jogait is 
érinteni fogja.   
 
Három workshop csak angolul: 
(Április 8. hétfő, április 12. péntek, április 15. hétfő, 16:00-19:00) 
 
Csak korlátozott számú diák számára. Kisebb csoportos megbeszélések a fiatal írók által 
benyújtott forgatókönyvekről. A résztvevőknek lehetőségük lesz használni az első 
előadáson tanultakat és alkalmazni ezeket az elveket írásaikban. Minden írást angol 
nyelven kell benyújtani. Nem lesz fordítás a workshop alatt. 
 
A három előadás ára: 
267 euró külföldi diákoknak 35 800 Ft magyar állampolgároknak 
(Az előadások a workshopok nélkül is választhatóak) 
 
A három workshop ára: 
297 euró küldföldi diákoknak 46 800 Ft magyar állampolgároknak 
(A workshopok az előadásokon alapulnak, így azokra is be kell jelentkezni.) 


