JAK ZORGANIZOWAĆ POKAZ FILMU „MICROBIRTH - Poród w skali mikro”
***Światowa premiera - sobota 20 września 2014***
Krok 1:
Zdecyduj, jaki rodzaj pokazu chcesz zorganizować.
Czy ma to być półprywatne spotkanie u Ciebie w domu czy pokaz dla szerszej
publiczności?
Zdecyduj, kogo chcesz zaprosić: rodziców / personel medyczny / lekarzy / położne /
doule / instruktorki szkół rodzenia / nauczycieli akademickich / polityków / lokalnych
decydentów w sprawach rodzicielskich / prawników etc.
Idealnie byłoby zorganizować krótką dyskusję po pokazie. Można też zaprosić
konferansjera, który poprowadzi sekcję pytań i odpowiedzi.
Krok 2:
Sprawdź miejsce. Dobrze jeśli jest łatwo dostępne, są toalety, parking.
Może zechcesz zorganizować pokaz w domu?
Zdecyduj, kiedy chcesz zorganizować pokaz.
Pamiętaj, że musi to być w sobotę 20 września lub każdy dzień po 20 września 2014r.
(**Pokaz nie może mieć miejsca przed 20 września, ponieważ zepsuje to efekt światowej
premiery w jednym dniu!)
Upewnij się, że rezerwujesz wystarczająco dużo czasu (około 2-3 godziny) . Film trwa ok.
75-80min.
Zarezerwuj to miejsce.
KROK 3:
Przygotuj budżet i plan spotkania.
Zachęć przyjaciół do pomocy w organizacji.
Opublikuj info o pokazie lub załóż osobną stronę.
Zdecyduj, czy chcesz sprzedawać bilety. Pieniądze możesz przeznaczyć na własne cele
lub na jakiś lokalny projekt, który chcesz wesprzeć.
BUDŻET:
Zamówić kopię MICROBIRTH DVD & llicencję (wysłać zgłoszenie pokazu do Fundacji)
Koszty po Twojej stronie:
Koszt wynajęcia sali
Koszt wynajęcia odtwarzacza DVD / projektora
Koszt przekąski
Koszt druku materiałów i plakatów
Koszt wysyłki / rozmów telefonicznych
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KROK 4:
Stwórz listę gości i zaproś ich.
Po uzyskaniu zgody rozłóż ulotki informujące o pokazie w kafejkach przyjaznych
rodzicom z dziećmi, bibliotekach, klubikach dla dzieci, przychodniach, oddziałach
położniczych, u fryzjerów, w szkołach, szpitalach, centrach zdrowia, klubach fitness etc,
Przygotuj krótkie info dla prasy i roześlij je do lokalnej prasy ok. 10 dni przed premierą a
potem jeszcze zadzwoń dwa dni przed pokazem.
Wyślij je również do reportera odpowiedzialnego za dział zdrowia/kobiecy w lokalnej
prasie, oraz do wydawcy wiadomości/kultury. Dołącz zaproszenie.
Skontaktuj się z lokalnym radiem/telewizją, zaproś ich na wydarzenie.
*** Dołącz swoje wydarzenie do mapy http://microbirth.com (kiedy jest aktywna!)****
Stwórz wydarzenie na Facebooku.
Wrzuć linka z tym wydarzeniem na stronę fejsbukową One World Birth
http://facebook.com/oneworldbirth
Zaproś swoich przyjaciół na to wydarzenie i poproś o udostępnianie linka.
KROK 5:
Sprawdź odtwarzacz DVD/projektor czy dźwięk i wizja sprawnie działają.
Sprawdź, czy działają napisy.
Przygotuj panel dyskusyjny po pokazie. Zaproś wcześniej do niego gości (położne,
ginekologów, doule, instruktorki szkół rodzenia, prawników, nauczycieli akademickich
etc.)
Upewnij się, że każdy zaproszony na pokaz wie, jak się z Tobą skontaktować zarówno
przed pokazem jak i po.
Zrób zdjęcie / wideo wydarzenia:
POPROŚ PUBLICZNOŚĆ O WSPÓLNE ZDJĘCIE Z KARTKĄ NA KTÓREJ BĘDZIE NAPISANE
MICROBIRTH 2014 I MIASTO
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