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KINO KABARET PRAHA
27.9.-2.10.2011
Ve dnech 27. září – 2. října 2011 se v Praze uskuteční první ročník experimentálního filmového
workshopu KINO KABARET PRAHA. Jedná se o setkání převážně mladých filmařů na mezinárodní úrovni,
při kterých vznikají originální krátké filmy, které se v době konání workshopu budou promítat
v pražských kinech pro veřejnost.
Pražský Kino kabaret je vůbec první akcí svého druhu v České republice. Vlastní idea Kino kabaretů se
zrodila v Montrealu v roce 2001 (více zde), odkud se během deseti let rozšířila do více než 60 měst po
celém světě. Je založena na principu nesoutěživosti a spontánnosti filmové tvorby v krátkém časovém
limitu. Smyslem celé akce je především užít si zábavu při tvorbě filmů v kreativním, mezinárodním
kolektivu mladých tvůrců a vzájemně si při produkci filmů vypomáhat.
Pražský Kino kabaret bude rozdělen do tří dvoudenních sekcí (tzv. session). Během jedné session platí
pro účastníky jednotný časový limit 33 hodin na tvorbu krátkých filmů. Čím více krátkých filmů v tomto
limitu vznikne, tím lépe. Velkou satisfakcí účastnícím se filmařům je pak následná veřejná projekce
čerstvě natočených filmových děl v předních pražských kinech. Následující den po projekci pak startuje
další session. Základnou pro prezentaci scénářů, vytváření filmových týmů a postprodukci je klub
Univerzity Karlovy K4.
Nároky na účast nejsou nikterak vysoké - účastnit workshopu se mohou jak amatérští, tak profesionální
filmaři a herci, témata filmů i způsob natáčení filmů jsou rovněž zcela libovolná. Poplatek za účast
na jedné session 250 Kč pokrývá 2 snídaně a organizační náklady. Každou session lze absolvovat
jednotlivě, není nutné se účastnit všech tří.
Vytvořené filmy lze shlédnout každý druhý večer konání workshopu. Budou promítány
v experimentálním prostoru NoD (28.9. od 21:00), v kině Světozor (30.9. od 22:30) a v kině Bio Oko
(2.10. od 21:00). Jednotná cena vstupného pro návštěvníky kin je 60 Kč.
Více informací naleznete na našich stránkách www.kinopraha.cz
Přihlášky na Kino kabaret Praha lze podat do 15. září 2011. Maximální počet účastníků je 70.
Těšíme se na vás!
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