דורון לוין.
שנת לידה 1973
שפות :עברית ואנגלית שפת אם.
לימודים רלוונטים:
 1998 - 1997לימודי פירסום וקופירייטינג בעבודי
 2000 - 1999לימודי תסריטאות בבית הספר לתסריטאות של עידית שחורי
 2009 - 2008לימודי עריכה בג׳אמפ קאט.
נסיון תעסוקתי:
2018 - 2013
שותף בסטודיו לפוסט פרודקשיין בשם  ,kino kitchenסטודיו לפוסט ופרה פרודקשין.
דוגמאות לפרוייקטים אשר נעשו במסגרת הסטודיו:
מולטימדיה למוזאונים ומרכזי תרבות:
 - "Once, a Beat, Second Hit" 2017תערוכה של האמן גיא גולדשטיין .בשיתוף מוזיאון פתח תקווה לאמנות
מודרנית .הקרנה על שלושה מסכים גדולים 42 .דקות.
 2017סרט למרכז נווה שכטר בתל אביב 11 .דקות.
 - "Operation Finale" 2016תפיסתו ומשפטו של אדולף אייכמן .שבעה סרטים דוקומנטרים ומיצג סאונד אחד.
בשיתוף המוסד ובית התפוצות .תערוכה נודדת בארה״ב.
סרטים דוקומנטרים״ )בימוי ועריכה(
 2017-2018״פרויקט רצפים״  -שיתוף פעולה עם בית האמנים בירושלים .יצירת סרטים דוקומנטרים באורכים שונים
על אמנים מובילים.
 2016״משפחה מפלסטלינה״  -דוקומנטרי  50דקות .במאית ,מוריה בן אבות .שודר ביס דוקו והשתתף בפסטיבלים
נחשבים בעולם.
 2016״הבית בשמונה אלף״  -דוקומנטרי 11 .דקות .השתתף במספר פסטיבלים.
 2014״זמן איכות״  -דוקומנטרי 10 .דקות .השתתף במספר פסטיבלים נחשבים בעולם.
ראליטי:
 2018עריכה בגוט טאלנט .רשת.
סדרות רשת:
 2017״ Go Runברלד״  -סדרת רשת עם ירון ברלד .שודר במאקו.
 2014״גבי בעיר הגדולה״  -בימוי אופיר לובל .תסריט הדר לוי .עשרה פרקים .שודר ב .ynet
פרסומות,פרומואים ,טריילרים:
 2018פרסומת לעבדי .משרד פרסום זרמון.
 2018טריילרים לפרויקט סרטים קצרים של יקב טפרברג .משרד פרסום מקאן.
 2017עריכת פרומואים וסרטונים עבור קרן משפחת רודרמן.
 "Another Look Film Festival" 2016עריכת פרומואים.
 2015עריכת פרסומות לנוטרילון של טבע .משרד פרסום אדלר חומסקי.
 2015פרסומת למכון גטה ישראל.
 2014קרב אחד יותר מידי .דוקומנטרי  70דקות .בימוי יואל שרון .עריכת טריילר.
לינק לאתר:
https://www.kinokitchen.co.il/
 2013 - 2009עורך פרילאנס במגוון רחב של סגנונות.
דוגמאות לפרוייקטים כעורך פרילאנס:
סרטים דוקומנטרים קצרים:
 2013שלושה סרטים קצרים עבור עמותת ״מלאכיות הדממה״ .בימוי ברק הימן.
 2011״התעוררות״ פרויקט סרטים קצרים עבור יס דוקו .בימוי ברק הימן.

 2013שלושה סרטים קצרים עבור עמותת ״מלאכיות הדממה״ .בימוי ברק הימן.
 2011״התעוררות״ פרויקט סרטים קצרים עבור יס דוקו .בימוי ברק הימן.
סדרות רשת:
 2013״אהבה ראשונה״ של סלקום ,דורי מדיה.
 2011״פרוייקט הבויידעם״ עבור נענע  ,10עלמה הפקות.
עשרות תכניות עבור ענני תקשורת.
פרומואים וטריילרים:
טריילרים לסרטים דוקומנטרים ,טריילרים להגשות לקרנות ותמיכה.
פרומאומים למופעי תרבות ומחול.

