Kurzy a kroužky Animánie 2018/2019
Tímto dokumentem se závazně přihlašujete k účasti na kroužku či kurzu Animánie v prvním
pololetí školním roce 2018/2019.
Všechny kurzy a kroužky budou probíhat v budově kulturního centra Moving Station ( Koperníkova
574/56, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí).
Cena kurzu či kroužku činí 1700 Kč za účastníka za pololetí.
Částku prosíme zaplaťte na účet číslo 2300484739/2010, VS: 0918 a to do konce srpna. Do
poznámky uveďte jméno účastníka.
Také je možné uplatnit slevu na sourozence, v tomo případě částka činí 1400 Kč za jednoho
sourozence za pololetí.

Vyplněnou přihlášku prosíme odešlete na adresu voracek@animanie.cz

Nabídka kurzů
ANIMACE – POHYB, RYTMUS, ZVUK

pondělí 15:00 - 17:00
Tvorba animovaného videoklipu, pořizování a vrstvení zvuků města i vlastnoručně vyrobených
hudebních nástrojů. Zkusíme si jak doplnit vlastní animací hotovou píseň, či skladbu, tak nahrát
vlastní zvukovou koláž a tu doplnit obrazem. Nyní nově s lektorkou Michaelou Duškovou.
lektor: Michaela Dušková
POSTPRODUKCE – ADOBE AFTER EFFECTS
úterý 15:00 - 17:00
V kurzu se zaměříme na úpravu filmového materiálu v programu Adobe After Effect. Naučíme se,
jak vkládat do filmu efekty, upravovat jej, skládat, vrstvit a další. Tedy to, jak pracují velká i malá
filmová studia a co předchází našemu zážitku z hotového díla.
lektor: Leoš Maťejček

DIGITÁLNÍ KRESBA A MALBA
úterý 17:00 - 19:00
Máte rádi počítače a baví vás kreslení? Vymýšlíte různé postavy, zvířata či příšery? Ztvárněte své
nápady pomocí tabletu a profesionálního programu Adobe Photoshop!
Společně si projdeme cestu od zakladni orientace v programu po komplexni návrh, kompozici a
kresbu - neboli "koncept art". Naučíme se základy anatomie i teorii barev, nezbytné pro funkční
obraz. Přijďte se přesvědčit, že to není vůbec složité!
lektor: Kristina Bártová
FOTOGRAFIE
středa 15:00 - 17:00
Jaký je svět přes hledáček fotoaparátu? Co je dobrá fotografie, jaká jsou pravidla fotografování?
Dobrá fotografie i po technické stránce, využití jednotlivých funkcí a úprava digitálních fotografií v
postprodukci (Adobe Photoshop).
EXPERIMENTÁLNÍ ANIMACE
čtvrtek 17:00 - 19:00
Zkusme společně okořenit klasické animační techniky trochou dobrodružství ve formě experimentů!
Fantazii se meze nekladou a v animovaném filmu už vůbec ne. Vytvoříte si vlastní animované
video, které bude jen část příběhu, ten plně vznikne, až když skrze projektor promítneme tento
příběh na zeď, kde budete animovat další předměty, nebo Vás. Proniknete tak bezprostředně do
animovaného světa, ve kterém Vám létají do pusy např. kreslená kuřata a můžete tak být jeho
součástí.
lektor: Michaela Dušková
KLASICKÁ ANIMACE
pátek 15:00 - 17:00
Umíte už trochu animovat? Pojďte zlepšit své schopnosti a naučit se, jak natočit animovaný film
profesionálněji. Projdeme si taje a fígle pro tvorbu ploškového, kresleného i poloplastického
animovaného filmu. Vytvoříme film od návrhu, scénáře, animace jednotlivých scén, střihu,
ozvučení.., až po finální film s titulky.
lektor: Vít Voráček
MANGA / CHARACTER DESIGN
pátek 17:00 - 19:00
Sníte o tom, že jednou budete vydávat svůj vlastní komiks/mangu? Máte problémy s anatomií a
pózami? Nebo snad už zvládáte kresbu perfektně a máte nejasnosti s technickou stránkou
(software, tisk, písmo,...)? Pokud ano, neváhejte a připojte se do našeho kurzu s plně individuálním
přístupem! Při práci diskutujeme o našich oblíbených filmech, anime, hrách a posloucháme hudbu.
Moc se těšíme na nové nadšence!
lektor: Sylva Ježková

Závazná Přihláška

Jméno účastníka
Příjmení účastníka
Datum narození účastníka
(dd/mm/rrrr)
Vyberte kurz

Animace – Pohyb, rytmus, zvuk /po 15:00 - 17:00/
Postprodukce – Adobe After Effects /út 15:00 - 17:00/
Digitální kresba a malba /út 17:00 - 19:00/
Fotografie /st 15:00 - 17:00/
Experimentální animace /čt 17:00 - 19:00/
Klasická animace /pá 15:00 - 17:00/
Manga / Charakter design /pá 17:00 - 19:00/

Jméno zákonného zástupce
Příjmení zákonného
zástupce
E-mail
Telefon

Další sdělení (omezení,
zdravotní problémy a jiné..)

