A 2. Ökumenikus Diákfilmszemle szakmai napja

1. Hol és mikor lesz a szakmai nap?
Az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél lévő Budapesti Piarista Gimnázium épületében: Budapest,
V. ker. Piarista u. (régebbi nevén Pesti Barnabás u.) 1., 2013. március 25. szombaton 10-15 óráig.
2. Mi lesz a szakmai napon?
a./ 10 - 13 óráig: csoportokban végzendő, gyakorlati filmes műhelymunka: egy videoszekvencia (rövid jelenet) forgatókönyvének elkészítése, különböző kamera-kezelési módszerekkel leforgatása, majd videoszerkesztő programmal összeállítása. A gyakorlati tevékenység közben elméleti tudnivalók is tisztázásra kerülnek, pl. a plánok dramaturgiai szerepe, a vágási szabályok, stb.
b./ 13 - 15 óráig (de igény szerint 10 és 13 h között is): a szemlére készülő filmekkel kapcsolatos konzultáció. Az alkotócsoportok 20-25 percben ismertethetik az eddig megtett lépéseiket, bemutathatják forgatókönyvüket, akár néhány elkészült filmrészletet is, és megfogalmazhatják kérdéseiket, gondjaikat, amelyekkel az alkotás során találkoztak. Ezekkel kapcsolatban filmes szakemberektől értékelést és tanácsokat kapnak.
3. Kiknek szól a szakmai nap?
Azoknak a diákcsoportoknak, akik szeretnének az ökumenikus diákfilmszemlére filmet készíteni, de a filmkészítés valamely szakaszában nehézségekbe ütköztek. Azokat az alkotócsoportokat is várjuk, akik úgy érzik, hogy amit maguktól, ösztönösen csinálnak vagy csináltak, nem elég jó,
és szeretnének előrébb jutni. A műhelymunkára elsősorban a kezdő, elsőfilmes csoportokat hívjuk,
a konzultációra pedig mindazokat, akik nyitottak mások véleményére az alkotásukkal kapcsolatban.
Diákjaikkal érkező tanárkollégákat is szeretettel látunk.
4. A konzultáción milyen sorrendben, mikor kerülnek sorra az egyes alkotócsoportok?
A konzultációhoz a jelentkezések alapján időbeosztást készítünk. Ehhez kérjük, hogy minden csoport jelöljön meg két órányi időintervallumot, amely időpontokra beosztható. Ha van valamilyen fontos behatároló tényező (pl. vidékieknek vonatindulás), kérjük azt is jelezni.
5. Milyen feltételei vannak a szakmai napon való részvételnek?
A részvétel ingyenes, a szervezéshez viszont kell tudnunk a várható létszámot, így előzetes
jelentkezést kérünk. A műhelymunkához saját felszerelést (videokamera, laptop) ajánlatos hozni, ha
ez nem megoldható, akkor ezt is kérjük előre jelezni.
6. Hogyan lehet jelentkezni a szakmai napra?
A szervezőhöz, Wettstein József piarista tanárhoz március 12-ig küldött emailben:
wettstein.jozsef@gmail.com, a következő adatok megadásával:
- a résztvevők száma és életkora, iskolai évfolyama
- a résztvevők iskolája (melyik város, melyik iskolájából jönnek)
- a szakmai nap mely részén akarnak részt venni: műhelymunka és/vagy konzultáció
- a műhelymunkához hoznak-e saját kamerát és laptopot (videoszerkesztő programmal)
- a konzultációra milyen időpontot kérnek (két órányi intervallumot kérünk megjelölni)
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

