Jsme rádi, že máte zájem o Malou školu videa. Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že na škole přijmete
požehnání a praktické tipy, jak rozvinout svou tvořivost. Zde jsou odpovědi na otázky, které možná máte.
Pokud svou odpověď nenajdete, napište nám na info.skolavidea@gmail.com

Jak bude probíhat výuka?
Každou středu od 18 do 20 hod probereme teorii a ukážeme vzorový projekt. Každý účastník potom dostane
domácí úkol, který zabere cca 1 hod času a bude sloužit jako příprava na sobotní workshop.
V sobotu od 9:30 do 15 hod bude každý účastník pracovat na projektu, který si vybere. Podle míry zkušeností
budou účastníci pracovat jednotlivě nebo týmech. Dostanete jednoduché instrukce a případně i podklady,
vytvoříte si koncept videa a potom ho natočíte a sestříháte. S tím vším vám budou pomáhat lektoři.

Co se naučím?
V první části kurzu vytvoříme 2-minutové evangelizační video, 5-minutové svědectví a 2 minutovou pozvánku
na sborovou akci. Chceme pracovat co nejjednodušeji, aby se dovednosti mohli naučit i začátečníci. Naučíme
vás jednoduchá pravidla vytváření scénáře, storyboardu, kamery a střihu, díky nimž byste měli být schopni
vytvořit krátká videa s křesťanským poselstvím. Ve druhé části kurzu, která bude probíhat v říjnu a listopadu
pak budeme pokračovat ve výuce a zabývat se technikou více do detailu.
Pokud už jste se naučili základy (například z instruktážních videí na Youtube), pomůžeme vám vaše
dovednosti rozvinout. Výhoda našeho kurzu je v tom, že se vám budou věnovat profesionální filmaři, kteří
vám mohou poradit přímo s vašimi konkrétními otázkami. Každý lektor bude mít ve skupině maximálně 4
účastníky kurzu, aby se jim mohl více individuálně věnovat a pomoci každému posunout se o krok dále
z úrovně, kde jste nyní.

Kdo jsou lektoři?
Ivana Šínová - vedoucí kurzu. Má vzdělání v lingvistice, antropologii a biblických studiích. V rámci své práce
ve Střední Asii pomohla založit filmovou společnost a školila její pracovníky v oblasti výzkumu a scénáře.
Podílela se na scénáři ke 4 krátkým filmům, ve spolupráci s profesionálními filmaři z USA.
Martin Benc – Po absolvování FAMU (1991) v letech 1990 - 2007 natočil cca 50 hudebních videoklipů pro
různé české i zahraniční interprety. V průběhu následujících let se začal věnovat tvorbě dokumentárních
filmů, počítačové animaci, multimediální tvorbě, grafice apod. V současné době je režisérem a producentem
televizních pořadů (např. http://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani).
Anni Kayvomaga – pracovala 5 let v televizní společnosti a natáčela nebo stříhala zprávy. Zaměřuje se na
kameru a střih. Nyní zajišťuje internetové streamování bohoslužeb své církve a stříhá a natáčí různá videa.
Přemek Rzounek – Absolvoval školu audiovizuální tvorby, kurzy na FAMU, obor dokument a fotografie.
Pracuje jako střihač na volné noze. Natočil nebo se podílel na výrobě více než dvaceti dokumentů. Posledním
z nich je dokument Cries from Syria, který získává mnohá ocenění, především v USA. Kromě střihu se zabývá i

animacemi a digitálním restoringem. Podílel se na restaurování filmu Černý Petr nebo na výrobě triků do
filmu Tobruk.
Míša Zoubková – grafička a střihačka. 5 let pracuje jako střihačka na volné noze (pracovala například pro
Kancelář prezidenta republiky). Zaměřuje se na zpracování rodinných archivů.

Berete jen začátečníky?
Bereme začátečníky i pokročilé. Podmínkou je tvořivost a ochota nechat se poučit. Na jednoho lektora
připadají maximálně 4 žáci, takže se vám bude moci individuálně věnovat.

Jaké projekty budeme dělat?
Každou sobotu budeme pracovat na jednom projektu. Vytvoříme 2-3 minutové video na nějaké křesťanské
téma (např. co jsou to Velikonoce), natočíme 5ti-minutové svědectví nějakého křesťana a 1-minutovou
pozvánku na sborovou akci. V rámci středečního vyučování se také naučíte dělat titulky a český voiceover u
krátkých videí. Některé projekty budete moci zpracovat sami, u většiny však budete pracovat v týmu 2-4 lidí.

Co potřebuji mít s sebou? Mám si nainstalovat nějaké programy?
Chceme pracovat co nejjednodušeji, takže není třeba shánět náročná zařízení. Přineste si vlastní notebook,
takový, který dokáže pracovat s grafickými programy. K pořizování videí vám stačí mobil nebo fotoaparát se
schopností pořizovat video minimálně v HD kvalitě. Je třeba, abyste své zařízení uměli ovládat.
Do přihlášky prosím uveďte, jaké programy na zpracování videa používáte. Pokud je budeme umět, necháme
vás pracovat ve svém programu. Pokud žádné programy nemáte, naučíme vás používat jednoduchý nebo
složitější (podle vaší volby) freewarový program. Podrobnosti vám napíšeme, až vyplníte přihlášku.

Mohu chodit jen na některá vyučování?
Podmínkou přijetí do kurzu je závazek absolvovat všechny lekce. Jedná se pouze o měsíční kurs, tak to není
tak těžký závazek. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete některé lekce zúčastnit (maximálně 2 lekce),
napište to do přihlášky. (Případná nemoc během kurzu se také počítá)

Je možné získat slevu na školné?
Pokud jste studenti nebo ženy na mateřské nebo máte z jiného důvodu nižší příjem, napište nám. Díky
sponzorskému daru můžeme některým z vás slevit 50% ze školného.

