Dalam rangka merayakan ulang tahun PannaFoto Institute kesebelas, 19 April
2017, dengan gembira kami meluncurkan Panna Mentorship 2017. Program
beasiswa berupa pelatihan fotografi bagi peminat fotografi muda atau kaum
muda Indonesia, yang berminat dan berkomitmen mengembangkan kemampuan
bertutur dengan fotografi (visual storytelling).
Program akan berlangsung selama 4 (empat) bulan, dari Agustus hingga November
2017. Penerima beasiswa akan mendapat materi teori, penugasan membuat 1 (satu)
proyek fotografi, dan mempresentasikan hasil akhir kepada publik. Proses belajar
mengajar terbagi menjadi pertemuan dan bimbingan jarak jauh (long distance
mentorship), dibimbing oleh praktisi-praktisi yang berpengalaman di bidangnya.
Program ini melengkapi apa yang sudah dilakukan PannaFoto Institute, sebagai
upaya mewujudkan misi kami mengembangkan kemampuan berpikir kritis
menggunakan pendekatan visual.
Ketentuan
 Terbuka untuk 5 (lima) mahasiswa/i, maksimal berusia 24 tahun.
 Mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran.
 Menyusun dan mengirimkan portfolio.
 Komitmen mengikuti dan menyelesaikan program.
 Transportasi dan akomodasi peserta terpilih dari luar Jakarta, ditanggung
oleh masing-masing peserta
Pendaftaran
1) Mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap,
2) Menyusun dan mengirimkan portoflio, berupa
Photo story (bisa 1 atau 2 photo story), dengan jumlah total maksimal 50 foto
dan ketentuan berikut:
- 72 dpi
- Sisi terpanjang tidak lebih dari 1500 pixels
- Kompresi JPEG 8
- Nama file tiap foto dari nama pendaftar-no. Contoh: Ilaga-001, Ilaga-002,
hingga Ilaga-050
- Dikirimkan dalam folder ZIP (bukan RAR).
Mengirimkan formulir pendaftaran, KTP dan KTM bersama portfolio ke
lisnaadwi@pannafoto.org, sebelum 20 Juli 2017 jam 24.00 WIB.
Seleksi & penerima beasiswa akan diumumkan selambat-lambatnya 31 Juli 2017.

FORMULIR PENDAFTARAN

Nama Lengkap
No. Telpon aktif
Email

:
:
:

Tuliskan biodata singkat, maksimal 200 kata.

Jelaskan dengan singkat mengapa ingin mengikuti program ini.

Tuliskan teks pengantar/narasi portfolio yang dikirimkan, maksimal 300 kata. Jika
ada, setiap foto dilengkapi caption/keterangan foto.

Jika kamu terpilih sebagai penerima Panna Mentorship 2017, proyek foto apa yang
akan kamu kerjakan. Jelaskan sekonkrit mungkin, (tidak ada jumlah maksimal kata).

Tanggal,

(tanda tangan)

______________
Nama

