
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY FILMOWE

Spotkania odbywać się będą  raz w miesiącu  
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni. – Rynek 3  

Pierwsze spotkanie i utworzenie grupy warsztatowej  
w dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00. 

W ramach warsztatów proponowane tematy spotkań:    
1. *Produkcja* (ISTV Media) - jak wycenić, zaplanować i przeprowadzić produkcję filmu przez wszystkie 
etapy. Ile osób potrzebnych jest na planie, ile trwa proces postprodukcji,  
jak wygląda to w praktyce. Współpraca z  klientem oraz agencjami reklamowymi. 

2. *Scenariusz* - copywrighting. Czym się zajmuje copywrighter, jakie są  jego kompetencje? Jak napisać 
dobry i skuteczny scenariusz filmu reklamowego? 

3. *Reżyseria* - Jaki wpływ ma reżyser na finalny efekt filmu? Jakie są   jego kompetencje, współpraca  
z pionami realizacyjnymi, praca na planie i  poza nim.  

4. *Sztuka operatorska* - czym się różni operator od kamerzysty? Jakie    trzeba mieć umiejętności?  
Jak dobrze zaplanować i przeprowadzić zdjęcia? Jaki sprzęt dobrać? Jakie są wady i zalety kamer filmowych, 
czym się różnią od ujęć z iphona? Jak prowadzić kamerę, co to jest przysłona, czas naświetlania, iso, czym 
się różnią od siebie obiektywy filmowe od fotograficznych? 

5. *Montaż filmowy*- Jak przygotować materiał do montażu? Jakich programów używać  
i jak montować? Ile czasu to zajmuje, jakie są techniki montowania? Jak dobrać dobrą muzykę do filmu,  
jak łączyć ujęcia. Jak opowiadać historię. Warsztaty z montażu 

 6. *Dźwięk w filmie* - jakich narzędzi używać? Skąd brać muzykę? Co to   jest sound design?  
Jak to zrobić aby dialogi były dobrze nagrane na planie  i skomponować je z muzyką? Efekty dźwiękowe, 
montaż dźwięku 

7. *Kolor korekcja / kolorysta* - Co to jest kolor korekcja? Dlaczego  obraz filmowy nagrywa  
się w szarościach? Jak kolorować obraz, jakich    narzędzi się używa? Przykłady. 

8. *FVX Efekty specjalne / Motion design* - Jak planować i wykonywać   efekty specjalne?  
Czy efekty to tylko wybuchy? Co to jest cleaning,   compositing, trakowanie?  
Jak dodać proste elementy graficzne. Prace online. 

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „WSPÓLNY FRONT”


