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Ustvari film
o človekovih pravicah

70-urno brezplačno  

usposabljanje 



Ste kdaj razmišljali, da bi posneli svoj film? 

Socialna akademija razpisuje BREZPLAČNO 70-urno 
usposabljanje za ustvarjalce kratkih filmov. 

V slabih treh mesecih boste tako posneli svoj prvi kratki 
film. Strokovnjaki vam bodo pomagali ter vas usmerjali pri 
pisanju scenarija, snemanju in montaži vaše uspešnice.

1. del: scenarij, filmski jezik in načrtovanje filma
V prvem delu bodo udeleženci spoznali proces nastajanja 
scenarija ter se naučili, kaj vse je potrebno, da je zgodba 
dobra. Vsak udeleženec bo izdelal svoj scenarij na temo 
človekovih pravic, ki ga bo v drugem delu delavnice lahko 
tudi posnel. Udeleženci bodo spoznali tudi osnove filmske 
govorice ter naredili načrt snemanja.

2. del: snemanje
V drugem delu bodo udeleženci spoznali kamero in vse 
pripomočki, ki so potrebni pri snemanju. Kako ujeti pravi 
kader, biti pozoren na svetlobo in zvoke v okolju?

3. del: samostojno snemanje 
Vsaka skupina bo imela 10 h na voljo našo polprofesion-
alno snamalno opremo, da posname vse prizore svojega 
kratkega filma. Ostali udeleženci bodo pomagali v drugih 
vlogah. Tako bo vsak udeleženec imel možnost preizkusiti 
vloge pri snemanju: režiser, snemalec, tonski tehnik, lučkar.

4. del: montaža
V četrtem delu se bodo udeleženci naučili, kako posnete 
materiale zmontirati v najboljši film z uporabo programa 
Adobe Premiere. Kako dodajati posebne efekte in čemu 
vse je potrebno posvečati pozornost pri montaži.

Naučite se:
•napisati scenarij,
•snemanja s  
polprofesionalno  
snemalno opremo,
•montaže!

1. del vodi absolvent režije  
Simon Intihar.

4. del vodi Matias Zemljič 
www.collapsyspictures.com

2. del vodi   Matjaž Feguš. 
http://fegusfilm.com/ 
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Program usposabljanja

www.socialna-akademija.si www.facebook.com/SocAkadem



Od konca januarja  
do začetka aprila,  
ob torkih 17-20h.  

Informativno 
srečanje: 
•	16. 1. (19.30 h)
Scenarij: 
•	21. 1.; 
•	28. 1.; 
•	4. 2.; 
•	11. 2; 
•	18. 2. 
Snemanje: 
•	pet., 21. 2. (17-20h); 
•	sob., 22. 2. (9-16h); 
•	 tor., 4. 3. (17-20h). 
Montaža: 
•	11. 3.; 
•	18. 3. in 
•	25. 3.
Premiera:
•	8. 4. 2013  ob 19h, 

v Arrupejevi dvorani 
(Ul. Janeza Pavla II. 13, 
Ljubljana)

 

Usposabljanje bo 
potekalo v prostorih 
Socialne akademije,  
Ulica Janeza Pavla II. 13, 
Ljubljana - Poljane. 

Kandidati za usposabljanje morajo pri prijavi upoštevati 
sledeče:

•	Udeleženci morajo biti stari 18 - 29 let.
•	Prednost pred posamezniki bodo imele ekipe več posa-

meznikov skupaj s skupno idejo za film  
(ekipa z 2-4 člani).

•	 Ideje za film se morajo nanašati na človekove pravice, 
ki so povzete v Listini temeljnih pravic Evropske unije oz. 
kršitev le-teh (dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidar-
nost, pravice državljanov).

•	Pred začetkom delavnice se kandidati udeležijo inform-
ativnega srečanja: 16. januarja 2014,  
ob 19.30 h, v učilnici Socialne akademije  
(Ul. Janeza Pavla II. 13, 1. nadstropje).

•	 Izbrani kandidati pred začetkom delavnice plačajo 
kavcijo 30 EUR (nezaposleni) oz. 50 EUR (zaposleni), s 
katero se zavežejo, da bodo delavnico redno obiskovali 
in da bodo svoj kratki film dokončali.  
Kavcija se vrne, ko udeleženec v roku do 6. 6. 2013 preda 
svoj dokončani izdelek Socialni akademiji za objavo na 
njenem Youtube kanalu.

•	Udeleženci morajo srečanja redno obiskovati, 
upoštevati nasvete mentorjev ter se udeležiti tudi 
premiere kratkih filmov in nadaljnjih predstavitvenih 
filmskih večerov.

•	
Pri izboru udeležencev bomo upoštevali:

Najbolj upoštevana kriterija bosta:
•	motivacija,
•	 izvirnost ideje za film ter vrednote, ki jih želi sporočiti.
Pomožni kriterij bo:
•	prednost pred posametniki bodo imele ekipe  

(2-4 oseb),

•	Velikost skupine: 18 - 21 udeležencev.
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Pogoji udeležbe in kriteriji izbora 

www.facebook.com/SocAkadem



Z

Z

Cena: Usposabljanje je za udeležence BREZPLAČNO. 
Financira ga Urad RS za mladino.

Na Youtube kanalu Socialne akademije si lahko ogledate  
izdelke preteklih delavnic:
•	Ustvari film 2011: www.youtube.com/playlist?list=PL3BB7C9D7A58A1050
•	Ustvari film 2012: www.youtube.com/playlist?list=PLFB54A0835CD1B331
•	Ustvari film 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3zMbt1myYpkMY8_kAs-

R3wCeak9NTBDri
•	Ustvari dokumentarec: www.youtube.com/playlist?list=PL3zMbt1myYpmRgK9DVH

Qv_RnIisZef2qIglejte

Obrazec za prijavnico: 
https://podio.com/webforms/6531354/507772

Prijave: 
do 20. 1. 2013, 16 h.  
Pošljete jih na: 
•	simona@socialna-akademija.si ali na 
•	Socialna akademija – za Ustvari film, Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana oz.
•	prinesete na informativno srečanje 16. januarja 2014 ob 19.30 h.

Info: 
Simona Osterc, koordinatorka programa; simona@socialna-akademija.si, 051/208-949.

www.youtube.com/user/SocialnaAkademija

Ne zamudite izjemne priložnosti!


