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Projektové pracoviště
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BOUDA (NZDM Bouda)

Filmový workshop

„Kurz animovaného filmu 2015“
Autor textu a fotografií: Ladislav Michalík, vedoucí NZDM Bouda, CPDM, o.p.s. Český
Krumlov

Uplynulých devět dní (21. až 29. 11. 2015) patřilo v českokrumlovském
nízkoprahovém klubu Bouda
již šestému ročníku oblíbeného „Kurzu
animovaného filmu“.
Realizace tohoto úžasného filmového workshopu je reakcí na velký zájem
(nejenom) dětí a mládeže o možnost stát se na chvíli tvůrcem či
spoluautorem animovaného filmu.
Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v těchto devíti dnech možnost
vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10.00 do
18.00 hodin.
Obdobně jako v předešlých letech, byly animační techniky různorodé.
Účastníci se seznamovali s klasickými technikami, jako je například
animace na papírové bločky („flip-booky“). Pak využívali i technik více
profesionálních, například animaci pomocí podsvíceného stolu nebo
animaci na bílých tabulích. Dostali se také k moderním a technicky
náročnějším animačním nástrojům, například k práci s TV–paintem, který
patří do škály opravdu profesionálních animovacích programů…
Celkem se kurzu animovaného filmu za devět dní zúčastnilo 117 dětí
z Českého Krumlova.
V lednu 2016, po zpracování vytvořeného materiálu (postprodukci),
plánujeme, jako každý rok, uskutečnit slavnostní promítání v divadelní
kavárně „Antré“, na které budou pozvání všichni dětští tvůrci a jejich
rodiče. O termínu konání budeme informovat na webových stránkách naší
společnosti, prostřednictvím plakátů na školách a v kulturním kalendáři
města Český Krumlov.

Celá akce se uskutečnila tradičně pod vedením dlouholeté spolupracovnice
CPDM, o.p.s., zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La
Cambre, Zuzany Studené
a studenta kaplického gymnázia Ondřeje
Nového, který s naší organizaci spolupracoval již na několika zajímavých
projektech.
Účast na kurzu animovaného filmu byla pro děti a mládež díky podpoře
Ministerstva kultury České republiky, města Český Krumlov a MŠMT ČR
zdarma.
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