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Ljubljana, 26.8.2016

Z A D E V A: Razpis za video-filmsko delavnico gluhih 2016

Na podlagi izvedbenega plana za kulturo za leto 2016, sprejetem na seji vodij kulturnih sekcij
društev gluhih in naglušnih Slovenije dne 4. februarja 2016 v okviru programa kulturne dejavnosti
gluhih za leto 2016 razpisujemo

VIDEO-FILMSKO DELAVNICO GLUHIH
ki bo

30. septembra do 2. oktobra 2016 v Počitniškem domu ZDGNS
v Kranjski Gori, Naselje Slavka Černeta 11
PROGRAM:
Petek, 30.9.
do 14h

prihod v počitniški dom ZDGNS v Kranjski Gori in namestitev po sobah

od 15h do 18.30

predstavitev udeležencev, programa in pričetek dela

ob 19h

skupna večerja

ob 20h

priprava in idejni scenarij za snemanje dveh kratkih filmov

Sobota, 1.10.
ob 8h

zajtrk

od 9h do 13h

praktično delo na terenu-snemanje z HD kamero

ob 13.15

kosilo in počitek

od 15h do 18.30

ogled rezultatov snemanja na terenu in začetek HD montaže filma

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah
podelilo ZDGNS status reprezentativne invalidske organizacije.
ID za DDV:SI23547154, TRR:02013-0017289390

ob 19h

večerja

ob 20h

nadaljevanje HD montaže filma

Nedelja, 2.10.
ob 8h

zajtrk

od 9h do 14h

finalizacija HD filma (zaključek montaže) in ocenjevanje

ob 14.15

kosilo, podelitev priznanj za udeležbo

ob 17h

odhod domov

Udeleženci bodo imeli zagotovljeno nastanitev v našem počitniškem domu in s sabo prinesejo
posteljnino in brisačo.
Prehrano bomo organizirali v bližnjem gostišču.
Video-filmsko delavnico bo vodil izkušeni snemalec in montažer.
Priporočamo, da se te delavnice udeležijo tudi tisti, ki pripravljajo filme za Filmski festival
gluhih, ki bo v mesecu oktobru v Krškem.
Zaželeno je, da prinesejo s sabo prenosni računalnik z prednaloženim programom Windows
Movie Maker (ali podoben program) in HD kamero.
Vsak udeleženec bo prejel certifikat o sodelovanju na filmski delavnici.
Prijave sprejema Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije – Anton Petrič,
do petka, 23 septembra 2016
po elektronski pošti: tone.petric@zveza-gns.si . Prav tako smo vam na razpolago za dodatne
informacije.
Prosim, da pravočasno obvestite svoje interesente o tem.
Z lepimi pozdravi,
Anton Petrič
za program kulture ZDGNS
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