I. KURS
Warsztaty filmowe WRFiTV "W dwa dni dookoła filmu"
Program przygotował Michał Szydłowski, 502 734 878

Wprowadziliśmy nową formułę dydaktyczną - wiedza filmowa w pigułce - 2 dni
warsztatowe. Nasz kurs to praca przy prawdziwym temacie dokumentalnym,
zaaranżowanym specjalnie na potrzeby warsztatów lub przy innej formie ustalonej
indywidualnie ( grupy 1-3 osób ).
Zamiast uczyć się suchej teorii podpartej kilkoma ćwiczeniami, zaangażujemy
Państwa w niezwykły projekt. Myśląc nad scenariuszem, reżyserując, stojąc za
kamerą oraz montując film nauczymy najważniejszych aspektów związanych z
filmowaniem, a w szczególności:
- podstaw reżyserii
- obsługi profesjonalnych kamer filmowych i TV ( przygotowanie do zawodu operatora
kamery )
- umiejętości oświetlenia - światło kluczowe (rysunek, kontra, tło), pracy z kamerą oraz
właściwej kompozycji obrazu
- umiejetnosci przeprowadzania wywiadow (ustawień kamery i rozmówcy),
- wykonywania ujęć ogólnych ze statywu, z ręki,kamer efektowych oraz z użyciem sprzętu
dodatkowego takiego jak wózek filmowy, slider i inne
- pracy z dźwiekiem na planie filmowym
- pracy w roli reżysera-dziennikarza i operatora
- pracy z aktorami
- kreatywności realizatorskiej
- właściwego dobrania sprzętu pod własną działalność filmową
- montażu filmowego ( przygotowanie do zawodu montażysty - podstawy montażu )
- produkcji filmowej (dostosowanie umiejętności i zainteresowań kursanta do dzisiejszej
specyfiki rynku)
- ogólnej wiedzy z zakresu filmu

W ramach warszatów filmowych wykonacie Państwo ćwiczenie
reżysersko - operatorakie, według wcześniej przygotowanego
scenariusza.

1 DZIEŃ
Teoria i praktyka (9:30 - 18:00):
- podstawy reżyserii, relizacji obrazu
- analiza pomysłu do pracy praktycznej
- wykonanie ćwiczenia reżysersko - operatorskiego
- projekcje filmów historii kina

2 DZIEŃ
Teoria i praktyka (9:30 - 18:00):
- podstawy dotyczące montażu filmowego
- podstawy udźwiękowienia filmów
- podstawy związane z animacją komputerową
- praca praktyczna - montaż i udźwiękowienie wcześniej realizowanej etiudy

Kurs kończy się otrzymaniem dyplomu realizatora filmowego i
telewizyjnego
Termin warsztatów: ustalamy indywidualnie (2 dni)
Istnieje możliwość przedłużenia warsztatów do 3 dni (dopłata)

Cena kursu: 1150 netto
www.wrfitv.edu.pl

