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Projektové pracoviště
Nízkoprahový a volnočasový klub pro děti a mládež BOUDA

Premiéra promítání dětských prací z
8. ročníku „Kurzu animovaného filmu“
Tisková zpráva CPDM, o.p.s. ze dne 28. ledna 2018
Text a fotografie: Jiří Muk
V sobotu 28. ledna 2018 od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově
uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl, které
vznikly na loňském osmém ročníku "Kurzu animovaného filmu".
Tento kurz se tradičně uskutečnil v prostorách klubu Bouda ve dvou termínech – od
čtvrtka 17. do neděle 19. listopadu 2017 a pak o týden později, od soboty 25. do
neděle 26. listopadu 2017.
Letošní ročník byl již v jeho přípravném období předznamenán několika zásadními
změnami. Zásadní změnou byla neúčast naší dlouholeté lektorky Zuzky Studené,
která byla pracovně vytížena „jinde“. Místo ní jsme oslovili naše spolupracovníky z
jiných projektů - studenta filmové školy v Jihlavě Ondřeje Nového a skvělého
českobudějovického animátora Jaroslava Klimeše.
Oba pánové předvedli skvělý výkon nejen během kurzu, ale i během post produkce,
při zpracovávání na kurzu natočeného materiálu.
Výsledná animovaná díla jsou originální a profesionálně zvládnutá, přičemž
neztratila svou hravost, nadhled a humor.
Na filmovou premiéru přišly téměř všechny děti, které se listopadového kurzu
účastnily. Po projekci, na které byli také rodičé dětí, jsme mladým autorům
slavnostně předali filmová DVD s jejich díly.
Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré sešlo na 45 příchozích.
Na závěr můžeme směle konstatovat, že se, i přes několik změn oproti minulým
ročníkům, tento kurz povedl…. A tak se těšíme na pokračování kurzu v roce 2018.
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