
Uwaga adepci X Muzy - Młodzi Naukowcy, Eksperci i starsi Odkrywcy! 

Grupa twórcza Filmówka 2 zaprasza do studio i na plan!  

Filmówka 2, czyli warsztaty filmowe, to praktyczna, filmowa przygoda z filmem fabularnym 

(gatunek filmu zostanie wybrany na pierwszych zajęciach). Grupa, na bazie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej, już zdobytej na wcześniejszych zajęciach, lub na bazie wiedzy 

przekazanej na zajęciach dla nowych uczestników będzie tworzyła krótkie filmy w małych 

podgrupach. Autorami filmów, od początku do końca, będą uczestnicy warsztatów. Będą oni 

zdobywać i utrwalać  wiedzę z zakresu języka filmu, stwarzając scenariusz swojego filmu, 

opracowywać postacie i ich kostiumy, poszukiwać ciekawych lokacji i plenerów, ale przede 

wszystkim będą pracować na planach filmowych z kamerą cyfrową. W ramach warsztatów 

nauczą się, na żywym przykładzie stworzonych przez siebie ujęć, jak należy montować film. 

X muza nie istnieje bez widzów, dlatego warsztaty zakończy uroczysta premiera, na którą 

zaproszeni zostaną krewni i znajomi młodych twórców.  

Logowanie do grupy rozpocznie się w czwartek 3 listopada o godz. 19.00, a pierwsze zajęcia 

już 5 listopada!  Łączna ilość miejsc jest ograniczona do 10. 

Grupę prowadzi mgr  Edyta Kaszyca. 

Program i daty spotkań: 

05.11.2016 – czas zajęć  (90 minut) – wprowadzenie do estetyki filmu i tworzenie scenariusza 

filmu. 

19.11.2016 – czas zajęć  (90 minut)  - ćwiczenia aktorskie i praca na planie filmowym 

z kamerą. Dobór kostiumów i charakteryzacji. 

03.12.2016 – czas zajęć  (90 minut) - praca na planie filmowym z kamerą 

10.12.2016  - czas zajęć  (90 minut) - praca na planie filmowym z kamerą. Przegląd i selekcja 

materiałów oraz tworzenie plakatów i zaproszeń na premierę filmu. 

14.01. 2017 – czas trwania zajęć ( 90 minut) –montaż filmu oraz przygotowania do premiery  

filmu (tworzenie zaproszeń oraz plakatu filmowego)  

Luty 2017 - uroczysta premiera filmu (spotkanie z rodzicami i uczestnikami) – ok. 45 minut 

 

Godzina zajęć: 14.30  (lub wcześniejsza w zależności od dyspozycji uczestników) 

Zajęcia odbywają się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Uniwersyteckiej 4, 

w Katowicach. 

 

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 160 zł za semestr. Prosimy o wpłatę z dopiskiem 

„Imię i Nazwisko – Filmówka” na konto UŚD          64 1050 1214 1000 0023 4388 1542  

po zalogowaniu się do grupy, ale przed rozpoczęciem zajęć.  
 


