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Vzdělávací institut Středočeského kraje  
ve spolupráci s AERO školou  

pořádá  

WORKSHOPY  
ANIMACE / FILM 

TERMÍN KONÁNÍ: 28. – 29. 11. 2019 
MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL LIONS 

NESUCHYNĚ 
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WORKSHOP – ANIMACE I. a II. 
 

V tomto workshopu si vyzkoušíte základní animační techniky, natočíte si své vlastní krátké filmy, 

naplníte své tvůrčí potřeby a prožijete příjemné dva dny. Nezajímá-li vás příliš teorie, nepotřebujete 

proniknout do hloubky animace, jen si to chcete vyzkoušet a naučit se animovat tak, abyste mohli 

tvořit například ve škole se svými žáky, doma se svými dětmi, nebo natočit animované přání pro své 

blízké, k narozeninám, ke svatbě. 

„Nechte se ohromit kouzlem rozpohybovaného světa animace.“ 

 

Zásobíme vás inspirací, materiálem a tvůrčími podněty, se vším vám pomůžeme, vysvětlíme, jak 

ovládat techniku a jak si improvizované animační studio postavit. 

Termín: 28. – 29. 11. 2019 (2x8 hodin) 

Místo: Školící středisko Nesuchyně – hotel Lions – viz info 

Odkaz pro přihlášení: ZDE (kapacita 15 účastníků) 

 

WORKSHOP – FILM I. a II. 

 
V průběhu workshopu budete moci nahlédnout prakticky i teoreticky do procesu kreativní filmové 

tvorby od A do Z. Budeme si promítat, komentovat, psát jednoduché situace, učit se filmové řeči, 

režírovat a prakticky odhalovat možnosti filmové mizanscény. Součástí výuky budou teoretické 

úvody a praktická cvičení. Veškerá potřebná technika bude k dispozici v rámci realizace 

workshopu.  

Není potřeba mít předchozí praktické zkušenosti, předpokládá se zájem a chuť tvořit a schopnost 

pracovat v týmu. 

 

Termín: 28. – 29. 11. 2019 (2x8 hodin) 

Místo: Školící středisko Nesuchyně – hotel Lions – viz info 

Odkaz pro přihlášení: ZDE (kapacita 15 účastníků) 

 

https://www.stredisko-nesuchyne.cz/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ygMaFpq8B0eogMbYv9lceead80huowlDqlxMqqjIFDhUMzQwV1hRTkFLRUJGQlVMMVIxRjRaOU1ZNS4u
https://www.stredisko-nesuchyne.cz/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ygMaFpq8B0eogMbYv9lceead80huowlDqlxMqqjIFDhUMzQwV1hRTkFLRUJGQlVMMVIxRjRaOU1ZNS4u
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PROGRAM 
ČTVRTEK 28. 11. 2019 
08:00 - 09:00 Prezence, ubytování 

09:00 - 10:30 Zahájení setkání / Úvodní část workshopů 

10:30 - 11:00 Coffee break 

11:00 - 12:30 Workshop 

12:30 - 13:30 Oběd 

13:30 - 15:00 Workshop 

15:00 - 15:30 Coffee break 

15:30 - 18:30 Workshop 

18:30 - 19:30 Večeře 

20:00 - 21:00 Kino 

 

PÁTEK 29. 11. 2019 
07:30 - 09:00 Snídaně 

09:00 - 10:30 Workshop 

10:30 - 10:45 Coffee break 

10:45 - 12:15 Workshop 

12:15 - 12:45 Oběd 

12:45 - 14:15 Workshop 

14:15 - 14:30 Coffee break 

14:30 - 16:00 Workshop 

16:00 Odjezd účastníků 

 
Těšíme se na Vás.   

 
 


