
         4 LETNÍ FILMOVÁ A TANEČNÍ ŠKOLA  
      příměstský tábor / pořádá ZUŠ ŘEVNICE   

  TÉMA / ŽIVEL……….. 11. 7. – 16. 7. 2016 
CÍLEM LETNÍHO SETKÁNÍ FILMAŘŮ, TANEČNIC A TANEČNÍKŮ JE…………………………………………………………..  

……potkat nové spolutvůrce, zábavnou formou přiblížit film, animační techniku a tanec 

……dozvědět se víc, učit se od ostatních, tvořit v týmu, intenzivně pracovat a soustředit se 

……umět se orientovat ve filmových  technologiích a tanečních choreografiích  

……vyrobit krátký film (animaci) ve spolupráci více oborů a lidí.  

……tančit ve skupině, kde je důležitý každý žák, jeho pohyb, smysl pro hudbu, a emoce prožitku.   

 

Patronem Letní filmové a taneční školy je Radim Špaček, který se školy zúčastní jako host, rozebere 

vaše filmy, náměty a podělí se o zkušenosti z filmového placu. Proběhne filmová projekce některých 

z jeho filmů v Kině Řevnice. 

Patronem tance je Pavlína Červíčková, tanečnice a choreografka, která bude i lektorkou letní školy. 

 

 

LETNÍ ŠKOLU povedou za film Kateřina Krutská Vrbová / střih, Edita Kainrathová / kamera,             

Šimon Špidla / střih, Michal Reich / filmové efekty, výtvarnou sekci Ivana Junková, Michaela Rizopulu.  

Tanec Pavlína Červíčková / tanečnice Laterny Magiky, členka divadla Jiřího Srnce a Viktorija Vrublevska 

/ bývalá sólistka Laterny Magiky, zakladatelka festivalu Ave Bohemia a učitelka tance. 

……………………………………………………………………… 
 

 

LETNÍ ŠKOLA FILMOVÁ A TANEČNÍ ŠKOLA (dále jen FILMOVKA) se koná v ZUŠ Řevnice - Zámeček, Mníšecká 29, 252 30 

Řevnice, tel: 257 720 922, email: zus.rev@seznam.cz.  

mailto:zus.rev@seznam.cz


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FILMOVKA je určena pro studenty, kteří se v oborech filmu, animace a tance již vzdělávají, nebo mají základní 

zkušenosti. Týdenní soustředění jim umožní rozvinout jejich schopnosti, znalosti a zkušenosti. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Začínáme každý den od 8 hodin a končíme v 17 hod. /odborný program 9-16 hod. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FILMOVKA je určena pro děti od 10 do 18 let. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přihlášky na LETNÍ ŠKOLU posílejte do 30. 4. 2015. Formulář naleznete na www.zus-revnice.cz.  / v sekci 

Aktuality, nebo pošleme odkaz na vyžádání na Váš email. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kapacita FILMOVKY je neomezená!!! 15 film a 15 tanec!!! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FILM /// ANIMACE /// VÝTVARNÁ DÍLNA /// žáci budou děleni do skupin dle předpokladů a schopností (na základě 

představení vlastní práce – kresby, filmy atd.), do skupin filmová tvorba, animace a výtvarná dílna. 

TANEC /// žáci, žákyně budou vedeni v jedné skupině (zkušenosti s tancem vítány). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FILMOVÁ TVORBA / režie, kamera, střih, práce se zvukem, filmové efekty, animace (technika stop motion - 

kreslená, plošková animace předmětů atd.).  

VÝTVARNÁ DÍLNA / výtvarná tvorba spojená s filmem, např. návrhy a výroba kulis, modelování, příprava scén, 

návrhy kostýmů, rekvizit.  

TANEC / tvorba choreografie na dané téma, intenzivní nacvičování choreografie, výroba kostýmů, improvizace.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kolik za FILMOVKU zaplatíte? 

Cena je 3 500,- Kč – v ceně je zahrnut veškerý materiál, oběd a pitný režim, svačiny s sebou.  

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2016. Splatnost pak do 30. 6. 2015 / k uhrazení částky budete vyzváni. 

 

V rámci nabitého programu LETNÍ ŠKOLY budeme odpočívat formou her, výletů a promítáním inspirativních filmů, na 

kterých se něco naučíte (cílený výběr z kinematografie ČR i světové, včetně záznamů tanečních vystoupení).  

FILMOVKA vyvrcholí 16. 7. od 17 hodin tanečním vystoupením a premiérou filmů v Kině Řevnice. 

 

 

 

 

 

http://www.zus-revnice.cz/


Závazná přihláška na Letní filmovou a taneční školu  

ZUŠ Řevnice 11. - 16. 7.2016 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození:………………………………………… 

adresa bydliště:………………………………………………………………………………………… telefon:………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………… 

datum ……………………………………………………     

              ……………………………………………………… 

     podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


