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Probudíme ve vás režiséra, herce, scenáristu,
výtvarníka a mnohé jiné filmové profese.

Jak pomůže striemkids.cz konkrétně vám?

Můžete si být jisti, že váš program bude
originální, jedinečný a účastníci se nebudou
nudit. Tvoříme programy podle představ
zákazníka.
Programy uzpůsobujeme velikosti skupiny,
dovednostem a věku. Program jsme postavili
napříč generacemi, nebo jen pro jednu určitou
skupinu dle vašeho přání (senioři, děti, střední
věk a podobně).
Nad přípravou vašeho programu strávíme
několik hodin, proto neváhejte a oznamte nám
s jistým časovým předstihem, co potřebujete,
aby vám v programu nic nechybělo.

•
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KONTAKTUJTE NÁS
Hana Hořáková
Tel.: 728 420 937
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•

Za ½ dne zvládneme až 15 budoucích
tvůrců krátkého animovaného filmu,
za ¼ dne zvládneme až 30 budoucích
tvůrců krátkého animovaného filmu,
za celý den zvládneme 50 budoucích
tvůrců krátkého animovaného filmu.

Nabízíme vám zážitkový kurz s užitečným přesahem v těchto variantách:

• Základní ½ denní (3,5 hod.),
• základní ¾ denní (7,5 hod),
• základní celodenní (10 hod.)

Jaké hodnoty získáte s naším
kurzem?
ZÁBAVU, JEDINEČNOST A KDO VÍ,
MOŽNÁ SI JEDNOU UDĚLÁTE:

•
•
•
•
•

Vlastní animovanou reklamu,
hudební videoklip,
seriálový nebo komerční filmeček,
počítačovou hru
nebo animovanou znělku.

CO BUDETE DĚLAT?
Dle počtu účastníků jsou z týmu vytvořena
stanoviště. Kurz probíhá na podkladě scénáře,
kdy účastníci obcházejí jednotlivá stanoviště,
nebo si najdou jedno své konkrétní, které jim
vyhovuje. Cílem bude vytvořit krátký animovaný
film na předem určené téma.

Jaká budou stanoviště?

•
Na jednom výtvarníci,
na druhém zvukaři,
na třetím střihači,
na čtvrtém dabing.
Na pátém je scenárista,
na šestém pak režisér.

Objevili jsme
talenty
kamera , klapka, akce

Celým naším kvalitativním cyklem vás provedou špičkoví lektoři,
kteří mají letité zkušenosti s prací v médiích.

Za základní ½ denní (3,5 hod.) kurz zaplatíte:
plátci DPH 10 000 Kč bez DPH + 7 Kč /km za dopravu
neplátci 12 100 Kč + 7Kč/km za dopravu
Jsme plátci DPH.
Za základní ¾ denní (7,5 hod.) kurz zaplatíte:
plátci DPH 23 000 Kč bez DPH + 7 Kč /km za dopravu
neplátci 27 225 Kč + 7Kč/km za dopravu
Jsme plátci DPH.
Základní celodenní (10 hod.) kurz zaplatíte:
plátci DPH 38 000 Kč bez DPH + 7 Kč /km za dopravu
neplátci 45 980 Kč + 7Kč/km za dopravu
Jsme plátci DPH.
Závazné termíny rezervujeme po úhradě faktury.
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Tým! 1–2členná parta profíků, počet dle velikosti akce.
Výtvarný materiál na výrobu scény a kulis.
Profesionální technika k animaci: zrcadlovka, stativ, animační stůl, notebook, světla,
Drobný dárek pro každého na památku.
Cestovné.
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především svatebčané,
účastníci dětských i dospělých párty,
teambuilding akcí,
dětských táborů,
automobilových srazů.

Těším se na spolupráci a především na to, až spolu s námi objevíte kouzelný svět animace.
Pokud máte zájem nebo nápad, ozvěte se mi, ráda to s vámi proberu.
Email.: streamkids@seznam.cz
Tel.: 728 420 937

