
Η  ανεξάρτητη  εταιρεία  παραγωγής Filmografik Productions με  ιδρυτή  τον  Άγγελο 
Τσαούση  επικεντρώνεται στην  παραγωγή ταινιών  ντοκυμαντέρ  και  διαδραστικών 
οπτικοακουστικών μέσων. Έχοντας  ως  καταλύτη  την  χρήση  του  ντοκυμαντέρ  ως 
κοινωνικό εργαλείο η Filmografik αποσκοπεί σε καινοτόμα καλλιτεχνικά και δημιουργικά 
επιτεύγματα, που μέσα  απο τον  ριζικό  πειραματισμό τους  θα  επιτεύξουν μία 
διαφορετική  κοινωνική  αλλαγή. Μέσα  από την  πολυετή πορεία στον  οπτικοακουστικό 
κλάδο και έχοντας ως βάση την ανεξάντλητη δυναμική του ντοκιμαντέρ ως κοινωνικό 
και  εκπαιδευτικό εργαλείο, συνεχώς  εξερευνούμε  και  επενδύουμε στην  κοινωνική 
διαδραστικότητα  και  επίδραση που μπορεί να  αποφέρουν οι  αφηγηματικές  τεχνικές 
‘storytelling’ στο ευρύτερο κοινό. Δημιουργούμε κινηματογραφικές αφηγήσεις που μιλούν 
για κοινωνικά θέματα.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στην επικοινωνία, ο Άγγελος Τσαούσης συνεχώς εξερευνεί 
την ανεξάντλητη δυναμική του ντοκιμαντέρ ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο. “O 
Νέος  Δρόμος  του  Πλαστικού” αποτελεί την  πρώτη του  διεθνή  παραγωγή, ως 
σκηνοθέτης  και  παραγωγός, που άνοιξε  τις  πόρτες στο  διεθνή  κινηματογραφικό  και 
πολιτιστικό δίκτυο καθώς έχει υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με το ZDF/ARTE και με την 
υποστήριξη του MEDIA-Development Fund και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. 
Ως υπότροφος του  Fulbright συνεργάστηκε  με  το  San Francisco Film Society, με  την 
υποστήριξη του  οποίου όχι  μόνο  διεύρυνε  το  επαγγελματικό του  δίκτυο  και  τις 
διασυνδέσεις με εξειδικευμένους φορείς, αλλά επίσης εξέλιξε την δεξιότητά του στην 
εύρεση  χρηματοδότησεων  από διεθνείς  οργανισμούς  και  συμπαραγωγές μεταξύ 
Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

• Οκτ - Δεκ 2020 “UNHCR Greece” //  8 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του ελληνικού γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες // 
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής - Μοντέρ // https://vimeo.com/
484063435 / https://vimeo.com/484079452 / https://vimeo.com/484071284 

• ΜΑΥ 2020 // “Container” // ντοκιμαντέρ μικρού μηκους για τους πρόσφυγες για την διαδυκτιακή 
πλατφόρμα των NEW YORK Times OpDocs // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Κινηματογραφιστής 
Drone //  https://nyti.ms/2T9JqQB

• 2014 - 2021 “FAR.GO.BOTS” // ντοκιμαντέρ μεγάλου μηκους & διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα 
για τους Νέους Ρομά και την πρόσβαση τους στην Εκπαίδευση // με την υποστήριξη του Fulbright 
scholarship & San Francisco Film Society FILMHOUSE  και την χρηματοδότηση της ΕΡΤ (1.5%) & 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου // στο στάδιο παραγωγής // Παραγωγός / Σκηνοθέτης  //  https://
vimeo.com/222889618.

• 2022 “FRED BOISSONAS: a travelogue in Greece”  ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους , ένα οδοιπορικό 
στην Ελλάδα του 1910-1920 μέσα από τη φωτογραφική ματιά του Ελβετού φωτογράφου Φρεντ 
Μπουασσονά // σε ανάπτυξη // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/56760151

• 2020 “ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ” - εταιρικό διαφημιστικό βίντεο για το οινοποιείο Βιβλία Χώρα // 
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής - Μοντέρ // https://
www.instagram.com/tv/CERD_Z5pKyE/?utm_source=ig_web_copy_link

• 2020 “Ορέστης Κουράκης - Ο Φωτογράφος” // εταιρικό βίντεο ντοκιμαντέρ για τον φωτογράφο  
αρχαιολογικών ευρημάτων Ορέστη Κουράκη // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - 
Κινηματογραφιστής - Μοντέρ // https://vimeo.com/277642845 .

• 2011 - 2020 “THE NEW PLASTIC ROAD” - (Τατζικιστάν) ντοκιμαντέρ για την ανάπτυξη εμπορίου 
στο Τατζικιστάν και την ανακατασκευή του Δρόμου του Μεταξιού. Συμπαραγωγή με ZDF/ARTE 
και με την υποστήριξη του MEDIA DEVELOPEMNT FUND και του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου. Προβολές τηλεοπτικής έκδοσης: ΕΡΤ, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 
ZDF (Γερμανία), Arte (Γαλλία). Παρουσιάστηκε για χρηματοδότηση στο Story Doc Pitch Athens 
2011, EDN DOC PITCHING FORUM - Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2012), EBU IDFA & στο 
MIPDoc International Pitch Cannes 2012 // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://
vimeo.com/419904762 

• 2019 “ESTHE” - εταιρικό διαφημιστικό βίντεο για την βιοτεχνία ενδυμάτων ESTHE_CLOTHING, 
LONDON UK // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής - Μοντέρ // 
https://www.instagram.com/p/By92cnQA6ek/?utm_source=ig_web_copy_link 

• 2019 “Volunteer Divers Take On Underwater Pollution” - ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τον 
περιβαντολλογικο οργανισμό AGEAN REBREATH. Εκτέλεση παραγωγής για την διαδυκτιακή 
πλατφόρμα BRUT // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής // https://
www.brut.media/us/international/volunteer-divers-take-on-underwater-pollution-169aa83b-
e886-44c6-82ff-04764c6269bd.

• 2018 “The Monks of Mount Athos” - ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το Άγιο Όρος. Εκτέλεση 
παραγωγής για την διαδυκτιακή πλατφόρμα Great Big Story, CNN // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - 
Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής // https://www.youtube.com/watch?v=gM8ZNtOdfa8&t=3s.

• 2018 “Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων” -  ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την προσφυγική 
κρίση και μετανάστευση στην Ελλάδα για την ΜΚΟ - Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης - Κινηματογραφιστής - Μοντέρ // https://vimeo.com/
272960072.
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• 2016 “The Last Painted Movie Billboards in Greece” - μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για την 
Ελληνίδα ζωγράφο που ζωγραφίζει τις κινηματογραφικές αφίσες του Αθήναιον. Εκτέλεση 
παραγωγής για την διαδυκτιακή πλατφόρμα Great Big Story, CNN // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - 
Σκηνοθέτης // https://www.youtube.com/watch?v=DCXZoDHU1Y8

• 2016 “ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ” - ένα πολιτισμικό ντοκιμαντέρ για τον Δήμο Πειραιά //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/151810705

• 2016 “KALESTESIA” - εταιρικό διαφημιστικό βίντεο για την βιοτεχνία ενδυμάτων KALESTESIA //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/230606053

• 2016 “DOMES NORUZ” - εταιρικό διαφημιστικό βίντεο για τo ξενοδοχείο DOMES NORUZ 
CHANIA // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/232618956

• 2015 “ΣΕΜΙΤΡΟΝ” - εταιρικό διαφημιστικό βίντεο για την εταιρεία ταξίμετρων SEMITRON //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/129865990

• 2014 - 2016 “THE ROLLING PIONEERS” - μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον αθλητισμό σε 
καροτσάκι // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/98623709

• 2014 “OSMOSIS: THEATRE” - Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για το τηλεοπτικό πρόγραμμα UBIQ 
του  RAI3 (Ιταλία)  // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης // https://vimeo.com/104848517)

• 2014 “ΕΝΑΣ ΧΟΡΟΣ ΑΚΟΜΗ” - μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία Σίμου Κορεξενίδη, 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ” της ΕΡΤ // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός

• 2012 - 2013 “ΑΡΟΥΝΤΕΛ” - μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ” της ΕΡΤ // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός // https://
vimeo.com/33276454

• 2012 CUTTY SARK ADVENTURE - εταιρικό ντοκιμαντέρ για το ιστιοπλοϊκό ταξίδι του CUTTY 
SARK στον Ατλαντικό Ωκεανό // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης

• 2012 MONEY - μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για το τηλεοπτικό πρόγραμμα UBIQ του RAI3 (Ιταλία) //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης

• 2010 “The Boy you can’t Destroy” - Mary’s Flower Superhead videoclip   / @ New Generation MTV 
Special Greece, 1st @ Dailymotion UK Dec 2010 // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός // https://vimeo.com/
24824557

• 2008   “Οδηγιές Χρήσεως” - μικρού μήκους τα ιν ία , χρηματοδότηση ΕΚΚ / 
ΣΕΚΙΝ // Ολοκληρώθηκε //(Συμπαραγωγός, Διεύθυνση Παραγωγής).

• 2006-2007 “Το Αβατον του Αγίου Όρους” - Εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, ANNE FRANK Museum //  
Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης

• 2006-2007 “Οι αλλοδαποί μαθητές και η ελληνική σημαία” - Εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, ANNE 
FRANK Museum // Ολοκληρώθηκε // Παραγωγός - Σκηνοθέτης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• 2019/2020 Εκτέλεση Παραγωγής (Line Producer) / “EPIC OF A STONE” - Ντοκιμαντέρ μεγάλου 
μήκους σε σκηνοθεσία Sean Wang, Παραγωγή Muyi Films / Jia Zhao) // http://www.muyifilm.com/port-
folio-items/epic-of-a-stone-%e7%9f%b3%e5%8f%b2%e8%af%97-2018-2020/

• 2018/2019 // Διευθυντής Προγράμματος // Adventure Film Festival (https://www.adventurefilmfestival.-
gr/)
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• ΙΟΥΝ 2017 - ΙΑN 2019 Συμπαραγωγός - MOSES - μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία 
Fran Guijarro, San Francisco, California, USA (http://www.moses.movie/)

• ΜΑΪΟΣ 2017 Videographer / Σκηνοθεσία / Παραγωγή - κινηματογράφηση του φεστιβάλ θεάτρου 
N.E.W Festival, μια οργάνωση του California Institute of integral Studies (http://grad.ciis.edu/?utm_-
source=Carnegie&utm_medium=PPC&utm_campaign=Grad_All_Programs), San Francisco, California, 
USA 

• ΣΕΠΤ 2015 - ΣΕΠΤ 2016 Σκηνοθεσία / Παραγωγή - σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και 
διαδραστικό εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ για το οινοποιείο Γεροβασιλείου, Επανωμή Θεσσαλονίκης 
(https://vimeo.com/154185782 & https://vimeo.com/145624136)

• ΦΕΒ 2016 Υπηρεσίες Παραγωγής - Ντοκιμαντέρ για την εταιρεία παραγωγής SNIPPIES, NY, USA.

• ΣΕΠΤ 2015 Βοηθός σκηνοθεσίας - Ουγγρικό ντοκιμαντέρ “ULTRA” / σκηνοθέτης Balazs Simonyi  
ένα ντοκιμαντέρ για τον ιστορικό αγώνα τρεξίματος από την Αθήνα στην Σπάρτη (246km) “SPAR-
TAHLON” // https://vimeo.com/233650910

• ΜΑΪΟΣ 2015 Fixer / Υπηρεσίες Παραγωγής - Σουηδικό διαφημιστικό / Ord&Bild Reklambyrå Produc-
tion Company.

• ΜΑΪΟΣ 2014 Fixer / Υπηρεσίες Παραγωγής - Λιβανέζικο ντοκιμαντέρ “RACHEL CORRIE” / 
σκηνοθέτιδα Rouba Atiyeh a Refugee Dreams Association (Lebanon) production

• ΑΠΡ 2014 DoP / Camera - Μικρού μήκους ντοκυμαντέρ “Γυμνοί στην πόλη” για το VICE Greece 
(http://www.netwix.gr/watch/707882/rise-up-by-vice-gymnoi-stin-poli)

• ΟΚΤ 2013 Εκτέλεση Παραγωγής / “EUROPE FOR SALE” - Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους σε 
σκηνοθεσία Andreas Pichler, Παραγωγή GRAFFITI DOCS & POINT DU JUR (Ιταλία/Γαλλία) // https://
vimeo.com/87557064

• ΣΕΠΤ 2013 Εκτέλεση Παραγωγής / “SAD PEOPLE FACTORY” - Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους σε 
σκηνοθεσία Michele Dominici, Παραγωγή Flach Film Productions / Karina Si Ahmed& Jean Francois 
Lepetit (Γαλλία) // https://vimeo.com/141810326

• ΣΕΠΤ 2011 Εκτέλεση Παραγωγής (Line Producer) / “LOIS” Ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία 
Alexandra Schepisi, Παραγωγή Birdcage Films / Rachel Higgins (Αυστραλία) // https://vimeo.com/
42917033

• 2010 - 2011  Διεύθυνση Παραγωγής - Σειρά ντοκιμαντέρ “Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα” του Στέλιου 
Κούλογλου, Παραγωγή της LYNX productions και ΕΡΤ

• 2009 Διεύθυνση Παραγωγής / “Μια Ιστορία Αγάπης” - μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία του 
Bujar Alimani, Μάιος 2009, N-orasis/ ΕΡΤ

• 2009 Διεύθυνση Παραγωγής /  “13 ½” - μικρού μήκους ταινία σε σκηνοθεσία του Χάρη Βαφειάδη, 
Iούνιος 2009, N-orasis/ ΕΡΤ // https://vimeo.com/56473312 

• 2009 Διεύθυνση Παραγωγής - Σειρά Αθλητικών Ντοκιμαντέρ “ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ”/ 
Τηλεόραση ΣΚΑΙ/ N-orasis // https://www.youtube.com/watch?v=1D32aH1XXKk

• 2007-2009 Freelance Βοηθός Παραγωγής - N-orasis

• 2006 Παραγωγή / μοντάζ  μικρού μήκους βίντεο παρουσίασης - ‘HEART’ Φεστιβάλ για Α.Μ.Ε.Α 
(Άτομα με ειδικές ανάγκες). Οργάνωση ΚΑΠΠΑ 2000: Κέντρο για την Ανάπτυξη του Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για τα εργαστήρια ζωγραφικής που έγιναν στις 12/13 και 16 Ιανουαρίου ως μέρος 
του Φεστιβάλ. 
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• 2005 - 2006 Διδασκαλία μοντάζ - Premiere 6.0 + Final Cut Pro. Κινηματογραφικό εργαστήρι του 
Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νεάπολης, Θεσσαλονίκη

• 2005 - 2007 Υπεύθυνος οπτικοακουστικών παραγωγών - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Παιδιά Εν 
Δράση // www.kidsinaction.gr 

• 2005 Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης // Θέση εργασίας ως εθελοντής: 
Παρουσιαστής προβολών του Ελληνικού πανοράματος.

• 2005 Παραγωγός / μοντέρ - ταινία μικρού μήκους (10’) ως κατατεθείσα εργασία για το 
οπτικοακουστικό μάθημα ‘Διεθνείς οπτικοακουστικές επικοινωνίες’, Πανεπιστήμιου Λιντς, 
Ηνωμένο Βασίλειο

• 2005 Props manager - διαφημιστικό κλιπ & Βοηθός παραγωγής - σε ταινία μικρού μήκους 16mm 
(Δύο παραγωγές μεταπτυχιακών σπουδαστών από τη σχολή North School of Film and TV του 
πανεπιστημίου Leeds Metropolitan για διαγωνισμό της Kodak και minor project αντίστοιχα), 
Ηνωμένο Βασίλειο

• 2004 Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Sheffield (Sheffield International Documentary Festival, UK) 
Θέσεις εργασίας ως εθελοντής: 1.Βοηθός στο γραφείο τύπου, 8 Noεμβρίου 2004, 2.Βοηθός 
βιντεοθήκης (Videotheque), 10 Noεμβρίου 2004, 3.Διαχειριστής κινηματογραφικών αιθουσών 
(Cinema steward), 12 Νοεμβρίου 2004

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• 2004-2005 Πανεπιστήμιο του Λιντς (University of Leeds, UK), Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταπτυχιακό 
στις Σπουδές Επικοινωνίας (ΜΑ in Communication studies),  degree of Master of Arts in Communica-
tion studies with Merit, Nov 2005. Τίτλος Διατριβής: Ντοκιμαντέρ και εναλλακτικό βίντεο στην 
Ελλάδα (Documentary and Alternative Video in Greece)

• 2000-2004 Πανεπιστήμιο του Μπράιτον (University of Brighton, UK), Ηνωμένο Βασίλειο. Πτυχίο 
Μπάτσελορ στις σπουδές δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου  και αθλητισμού (ΒA Honours 
Leisure and Sport studies) (βαθμός πτυχίου 2:1, 62.27% με άριστα πάνω από 70%). Tίτλος 
διατριβής:  Αποδόμηση του Κοινωνικού Φύλου σε σχέση με το Σώμα: μια Σημειωτική Ανάλυση 
της Ταινίας Boys Don’t Cry (Deconstructing Gendered Bodies: a semiotic analysis of Boys Don’t Cry), 
Βαθμός: Β (67%, με άριστα πάνω από 70%).

• 1996-1999 Λύκειο Πανοράματος, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Βαθμός απολυτηρίου: 17 και 5/11, 
Δεκαεπτά και πέντε ενδέκατα, ¨Π.Καλά¨. Διαγωγή: Κοσμιοτάτη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

• Παραγωγή Βίντεο (OCN 3 in Video Production) στο Κέντρο για οπτικο-ακουστικές και εικαστικές 
τέχνες στο Ανώτατη Αχολή του Μπράτιον και Χόουβ(City College, Brighton and Hove, UK), 
Ηνωμένο Βασίλειο

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• IAN - ΜΑΡΤ 2020  Santa Fe Art Institute  - LABOR Residency ανάπτυξη του πρότζεκτ ντοκιμαντέρ 
“HUMANΣ of SILK ROAD” // https://sfai.org/alumni/angelos-tsaousis/

• ΜΑΙΟΣ 2018  Global Short Doc Forum - 1η έκδοση του Διεθνή Φόρουμ Χρηματοδοτήσεων για 
ντοκιμαντέ ρμικρού μήκους στο Λονδίνο // https://www.globalshortdocs.com
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• ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  SOFA   School of Film Agents — Πρόγραμμα ανάπτυξης και χρηματοδότησης για 
κινηματογραφικές και πολιτιστικές δράσεις.

• ΣΕΠΤ 2017- ΜΑΪΟΣ 2018 Υπότροφος του προγράμματος START – Create Cultural Change, 
ανάπτυξη του DocRepublic: ένα κέντρο ντοκιμαντέρ με σκοπό την διάδοση του storytelling και 
της κοινωνικής επίδρασης του. Ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, σε συνεργασία με το 
Goethe Institut Θεσσαλονίκης και του German Association of Sociocultural Centers, με την 
υποστήριξη του John S. Latsis Public Benefit Foundation & Bodossaki Foundation // www.start-
greece.net | www.facebook.com/startgreece 

• ΙΑΝ 2017- ΔΕΚ 2018 ‘San Francisco Film Society FILMHOUSE & Fiscal Sponsorship Program’ - 
υπότροφος στο San Francisco Film Society για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ  
“FAR.GO.BOTS” //  https://www.sffilm.org/artist-development/artist-residencies/filmhouse/residents

• ΙΑΝ - ΙΟΥΛ 2017 ‘FULBRIGHT SCOLARSHIP’ - υπότροφος στο Σαν Φρανσίσκο για την ανάπτυξη 
του ντοκιμαντέρ “FAR.GO.BOTS” και του κέντρου ντοκιμαντέρ ‘DocRepublic’ // http://www.ful-
bright.gr/en/grantees/greek-grantees/profiles/2016-2017-artists/542-angelos-tsaousis

• ΙΟΥΛ - ΑΥΓ 2015 ‘UNIONDOCS - Πρόγραμμα ανάπτυξης ντοκιμαντέρ για το πρότζεκτ “ROBOTIC 
FOR ALL”, Νέα Υόρκη, Αμερική // http://www.uniondocs.org/summer-documentary-intensive/

• MΑΙΟΣ 2014 ‘BEHANCE SKG’ - παρουσίαση και συμμετοχή στο Behance Θεσσαλονίκη 2014 // 
www.behance.net/

• ΜΑΡ, ΙΟΥΝ, ΟΚΤ 2013 ‘EURODOC’ - ευρωπαικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παραγωγούς/ 
δημιουργούς ντοκιμαντέρ, για τον σχεδιαμό ντοκιμαντέρ με Διεθνή δυνατότητα διανομής και 
προβολής // www.eurodoc-net.com

• 24-28 ΟΚΤ 2012 - ‘Emerging Producers’ - Πανευρωπαϊκό εργαστήριο για παραγωγούς 
ντοκιμαντέρ, για την ανάδειξη νέων τρόπων παραγωγής και δημιουργίας ντοκιμαντέρ, Jihlava 
International Documentary Festival, Czech Republic // http://www.dokument-festival.com/industry/emerg-
ing-producers/2013/tsaousis-angelos

• 24-28 ΟΚΤ 2012 - ‘Pitching forums participation’: MIPDOC Cannes, EBU IDFA Αμστερνταμ, EDN 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ θεσσαλονίκης, Storydoc Αθήνα.

• 2006 - ‘Ideas into images’ - εργαστήριο για τη παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ με τον Peter Win-
tonick, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Παραγωγή - Σκηνοθεσία - Σχεδίαση προϋπολογισμού και φακέλου για κινηματογραφικά και 
οπτικοακουστικά προγράμματα, χρηματοδότηση κοινού (crowdfunding), σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ, 
δημιουργική στελέχωση πρότζεκτ

Μοντάζ -  ADOBE SUITE CC

Κάμερα - CANON 5D, CANON C100, PANASONIC HVX200/DVX100,  SONY EX1 HD, Super 8

Η/Υ: Άριστη γνώση MAC, προγραμμάτων PAGES, NUMBERS, KEYNOTE καθώς επίσης και MS Office

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τρέξιμο μαραθωνίου, αθλητικές δραστηριότητες βουνού, ποδηλασία.
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	Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Filmografik Productions με ιδρυτή τον Άγγελο Τσαούση επικεντρώνεται στην παραγωγή ταινιών ντοκυμαντέρ και διαδραστικών οπτικοακουστικών μέσων. Έχοντας ως καταλύτη την χρήση του ντοκυμαντέρ ως κοινωνικό εργαλείο η Filmografik αποσκοπεί σε καινοτόμα καλλιτεχνικά και δημιουργικά επιτεύγματα, που μέσα απο τον ριζικό πειραματισμό τους θα επιτεύξουν μία διαφορετική κοινωνική αλλαγή. Μέσα από την πολυετή πορεία στον οπτικοακουστικό κλάδο και έχοντας ως βάση την ανεξάντλητη δυναμική του ντοκιμαντέρ ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο, συνεχώς εξερευνούμε και επενδύουμε στην κοινωνική διαδραστικότητα και επίδραση που μπορεί να αποφέρουν οι αφηγηματικές τεχνικές ‘storytelling’ στο ευρύτερο κοινό. Δημιουργούμε κινηματογραφικές αφηγήσεις που μιλούν για κοινωνικά θέματα.
	Με μεταπτυχιακές σπουδές στην επικοινωνία, ο Άγγελος Τσαούσης συνεχώς εξερευνεί την ανεξάντλητη δυναμική του ντοκιμαντέρ ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο. “O Νέος Δρόμος του Πλαστικού” αποτελεί την πρώτη του διεθνή παραγωγή, ως σκηνοθέτης και παραγωγός, που άνοιξε τις πόρτες στο διεθνή κινηματογραφικό και πολιτιστικό δίκτυο καθώς έχει υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με το ZDF/ARTE και με την υποστήριξη του MEDIA-Development Fund και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ως υπότροφος του Fulbright συνεργάστηκε με το San Francisco Film Society, με την υποστήριξη του οποίου όχι μόνο διεύρυνε το επαγγελματικό του δίκτυο και τις διασυνδέσεις με εξειδικευμένους φορείς, αλλά επίσης εξέλιξε την δεξιότητά του στην εύρεση χρηματοδότησεων από διεθνείς οργανισμούς και συμπαραγωγές μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

