Usposabljanje

In akcija! ... kratki filmčki za NVO
11. in 18. april 2018 (od 16.30 do 18.00 ure)
Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana

Bi radi svoje delo in aktivnosti predstavili
na zanimiv in vizualno privlačen način?
Želite s svojimi sledilci komunicirati tudi v
obliki kratkih filmčkov?

Vir: splet

V današnjem času informacijske družbe so nam informacije dostopne na vsakem koraku. Informacij je
toliko, da jih težko ovrednotimo, o njih razmišljamo ter se do njih opredelimo. Zato je izbira načina
komuniciranja izredno pomembna. Velik delež ljudi uporablja socialna omrežja in so v stiku predvsem
z informacijami, ki jih prejmejo preko le-teh. Zaradi preobilice informacij in pomanjkanja časa za
branje, veliko ljudi absorbira samo še informacije, ki so v vizualni obliki. Eden izmed zelo učinkovitih
načinov komuniciranja so kratki filmčki, ki omogočajo široko polje kreativnosti in dinamike.

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju In akcija! ... kratki filmčki za NVO, kjer
se boste naučili osnovnih pravil snemanja, montaže ter uporabe kratkih filmčkov.
Program usposabljanja in opis izvajalke sta v prilogi. Usposabljanje je namenjena organizacijam
članicam mreže Plan B za Slovenijo in vsem nevladnim organizacijam, ki se želijo naučiti produkcije
kratkih video posnetkov.
Prijave na delavnico sprejemamo do zapolnitve mest. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice do
9. aprila. Prednost pri prijavi imajo članice mreže Plan B za Slovenijo.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni!
Dodatne informacije: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Usposabljanje

In akcija! ... kratki filmčki za NVO
PRIPOMOČKI
Udeleženci na delavnico prinesete:
 telefon
 prenosni računalnik
 fotografski aparat

Vir: splet

PROGRAM

Prvi dan – 11. april 2018
16.30 –
18.00
med 1. in 2.
dnem

Osnovna pravila snemanja, kompozicija
Načrtovanje snemanja
Tehnične prvine
Udeleženci posnamejo material za obdelavo

Drugi dan – 18. april 2018
16.30 –
18.00

Montaža ter tehnični vidiki snemanja
Uporaba zvoka in glasbe
Uporaba video posnetkov

Usposabljanje za snemanje kratkih video posnetkov bo potekalo v dveh delih po dve šolski uri. Prvi
del usposabljanja bomo posvetili kompoziciji ter osnovnim pravilom snemanja. Pogledali si bomo
kako umeščamo elemente v okvir, kako posamezna postavitev vpliva na gledalca, kako v snemanje
vključimo gibanje ter se pogovorili o pomembnosti svetlobe pri snemanju. Spoznali bomo
pomembnost pripovedovanja zgodbe ter kako načrtovati snemanje. Ob zaključku prvega dela
usposabljanja se bomo dotaknili tudi tehničnih prvin, predvsem pa boste udeleženci povedali več o
opremi ter programih, ki jih za izdelavo videov uporabljate sami. Te informacije bodo podlaga za
drugi del usposabljanja, kjer se bomo seznanili predvsem z montažo, tehničnimi vidiki snemanja ter
uporabo zvoka in glasbe v kratkem filmčku. Za konec bomo vse skupaj povzeli z nekaj praktičnimi
nasveti, s pomočjo katerih bodo naši kratki filmčki ne le estetski, temveč bodo tudi dosegli in
prepričali našo ciljno skupino.
Usposabljanje bo vodila Veronika Savnik. Njeno ustvarjanje zajema snemanje in montažo kratkih
video vsebin, njeno delovanje pa je osredotočeno predvsem na tematiko ozaveščanja o različnih
družbenih in okoljevarstvenih temah. Tako že vrsto let sodeluje predvsem z nevladnimi
organizacijami. Njena osredotočenost pri ustvarjanju vsebin je, da v ospredje vedno postavi človeka
in nato okoli njega zgradi zgodbo, ki predstavi celotno problematiko.

