NABÍDKA AUDIOVIZUÁLNÍCH KURZŮ
PODZIM/ZIMA 2021
30.října 2021
STŘIHAČSKÝ WORKSHOP PRO POKROČILÉ
			

Lektor: Libor Nemeškal
Praktický workshop se zkušeným střihačem určený pro mírně pokročilé střihače. Budete
pracovat s již připraveným materiálem a rozebírat účinek různých variant střihu na vyznění
výsledné filmové ukázky. Každý účastník bude potřebovat vlastní notebook se střihačským
programem.
https://www.impulshk.cz/akce/strihacsky-workshop-pro-pokrocile/

Cena: 300 Kč
4. listopadu 2021
JAKUB KUDLÁČ – BESEDA S OCENĚNÝM TVŮRCEM
DIVADELNÍ A FILMOVÉ HUDBY
Beseda s úspěšným skladatelem filmové a divadelní hudby, jehož skladby obohatily desítky
divadelních představení a filmů (Zlatý podraz, Krajina ve stínu, minisérie České televize
Božena). Za hudbu k filmu Krajina ve stínu získal ocenění Český lev. Jakub Kudláč představí
svou tvorbu a přiblíží, v čem je skládání hudby pro film a divadlo specifické.
https://www.impulshk.cz/akce/beseda-s-jakubem-kudlacem/

Cena: 100 Kč
13. listopadu 2021 - v rámci film campu CINEMA OPEN
PRÁCE S KAMEROU A SVĚTLY V ATELIÉRU
			

Lektor: Ondřej Bíla
Praktický workshop pro zájemce o kamerovou techniku v našem studiu. Ukážeme si, jaké
druhy světel se v ateliéru používají a jak se pracuje s ateliérovým svícením u jednotlivých
žánrů. Prakticky vyzkoušíme nasvícení scény ve studiu i kamerovou techniku. Probereme
specifikace jednotlivých druhů ateliérů (zpravodajství, publicistika, zábavné pořady, televizní
seriály), co obnáší práce osvětlovače a jak probíhá komunikace mezi hlavním kameramanem
a osvětlovačem.
https://www.impulshk.cz/akce/prace-s-kamerou-a-svetly-v-atelieru/

Cena: 500 Kč

13. listopadu 2021 - v rámci film campu CINEMA OPEN
PSANÍ SCÉNÁŘE – OD NÁMĚTU K TECHNICKÉMU SCÉNÁŘI
Lektor: Jan Bártek
Nahlédnutí do psaní scénáře - od námětu přes vystavění dramatu až po přípravu scénáře
pro natáčení. V rámci workshopu se seznámíte s filmovou řečí, nahlédnete do filmového
vyprávění a naučíte se připravit si technický scénář pro natáčení.
https://www.impulshk.cz/akce/psani-scenare/

Cena: 500 Kč
7. prosince 2021
JAK VZNIKÁ POČÍTAČOVÁ HRA
– BESEDA S TVŮRCI Z AMANITA DESIGN
Určeno pro zájemce o animaci a animaci počítačových her. Jak vzniká počítačová hra ve
světoznámém a cenami ověnčeném studiu Amanita design? Samorost, Chuchel, Botanicula,
Machinárium – jedna hra originálnější než druhá. Beseda s animátory Jakubem Soldánem a
Oto Dostálem spolupracujícími s Amanita design.
https://www.impulshk.cz/akce/beseda-jak-vznika-pocitacova-hra/

Cena: 100 Kč
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MgA. Tereza Štěpánková
		e-mail: film@impulshk.cz
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