Idén először kerül megrendezésre a SVUNG és a GJU közös szervezésében a
VideoWorkshop.
Szeretnél az Abgedreht!-en résztvenni? Szeretnél saját kisfilmet készíteni? Szeretnéd
kamerás és vágó tudásodat bővíteni? Szeretnéd a munkádat "eladhatóvá" tenni?
Szeretnél közelebb kerülni a SVUNG és a GJU csapatához?
Szeretnél szakmailag
fontos kapcsolatokat kiépíteni? Minderre remek lehetőséget nyújt a workshop!
Célunk, hogy szakmailag felkészítsünk Téged az Abgedreht! filmfesztiválon való
részvételre és versenyzésre.
Mikor? 2021. október 15-17. között.
Hol? Budapesten, a Német Nemzetiségi Gimnázium (DNG) kollégiumában - 1203
Budapest, Vízisport u. 7.
Mennyibe kerül? A részvételi díj 4000 Ft.
Miről lesz szó? Megismerkedünk a kamera és más eszközök használatával,
vágóprogramokat próbálhatunk ki, mindezt természetesen interaktív módon. Kamerás és
vágó képességeink fejlesztése után kisebb csoportokban elkészítünk egy-egy kisfilmet.
Az előadásokra vendégelőadókat hívtunk meg, akik tapasztalataik átadásával segítenek
minket. Bemutatkozik továbbá a SVUNG és a GJU is. A workshop végén pedig
megtekintjük, mit is alkottunk a három nap alatt.
Szállást, étkezést magába foglalja a program? Igen, mindent biztosítunk péntek estétől
vasárnap reggelig.
Na de akkor hol jelentkezhetek? Kérjük kattints erre a
linkre: https://tinyurl.com/videoworkshop2021
Bármi kérdésetek van, írjatok üzenetet a SVUNG-nak messengeren vagy írjatok egy
emailt a svungarndeutsch@gmail.com címre!

Dieses Jahr findet zum ersten Mal der

VideoWorkshop von SVUNG und GJU statt.

Möchtest du am Abgedreht! teilnehmen? Möchtest du einen eigenen Kleinfilm
machen? Möchtest du deine Kameramann- und Cutterkenntnisse erweitern? Möchtest
du deine Arbeit "marktfähiger" machen?
Möchtest du das Team von SVUNG und
GJU besser kennenlernen? Möchtest du wichtige fachliche Kontakte ausbauen?
Für all
diese Sachen bietet unser Workshop eine tolle Möglichkeit!
Unser Ziel ist, Dich fachlich auf die Teilnahme mit einem eigenen Film am Abgedreht!Jugendfilmfest zu vorbereiten.
Wann? 15-17. Oktober 2021
Wo? Schülerwohnheim des Deutschen Nationalitätengymnasiums (DNG) - 1203
Budapest, Vízisport u. 7.
Was kostet das? Der Teilnehmerbeitrag ist 4000 Ft.
Was sind die Themen? Wir lernen die Behandlung von verschiedenen Kameras kennen,
probieren verschiedene Cuttersoftwares aus, natürlich alles interaktiv. Danach drehen wir
in Kleingruppen unsere eigene Kleinfilme. Wir haben junge Kameraleute
als
Referenten eingeladen, die uns mit ihren Erfahrungen helfen werden. SVUNG und GJU
stellen sich auch vor. Zum Schluss schauen wir uns gemeinsam unsere Kleinfilme an.
Werden Unterkunft und Verpflegung gesichert? Ja, wir geben euch Unterkunft und
Verpflegung von Freitag Abend bis Sonntag Morgen.
Na aber dann wo kann ich mich anmelden? Bitte klicke auf diesen Link:
https://tinyurl.com/videoworkshop2021
Sollt Ihr weitere Fragen haben, dann schreibt uns (SVUNG) eine Nachricht per Messenger
oder eine E-Mail an svungarndeutsch@gmail.com!

