Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“ - video
Výzva pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Najdi příběh – natoč video
Najděte jedinečnou vzpomínku, spojenou s nějakou konkrétní fotografií.
Vzpomínku na svatbu prarodičů, na výlet do zoo, na fotografování v atelieru nebo na první
školní den vaší paní učitelky.
Ptejte se doma, babičky, ve škole. Hledejte inspiraci.
Sedněte si ke krabici se starými fotkami a pátrejte v minulosti vašich blízkých.
Nastavte váš mobil, kameru nebo foťák, nastartujte nahrávání a nechte si vyprávět příběhy,
o kterých jste možná ani netušili, že se přihodily.
Následně nahrané video zpracujte do maximální stopáže 3 minuty.

Manuál:
Chtěli bychom, abyste se ptali a hledali vzpomínky lidí, které znáte, které máte kolem sebe,
na události a místa, které patří i do vašeho života.
Čím osobnější a srozumitelnější tyto vzpomínky budou, tím inspirativnější mohou být i pro
vás.
Vzpomínky mohou být vtipné, dojemné, dramatické i zcela obyčejné.
Nezapomeňte konkrétní fotku s příběhem nahrát do aplikace na webu Re:publiky.

Pravidla a odměny:
Maximální rozsah natočeného videa jsou 3 minuty.
Video musí být originální.
Počet videí na jednoho autora není omezen.
Ke každému videu musí být doložena konkrétní fotografie, která byla inspirací a příběh, který
se k ní váže, pokud není na videu zřetelně vidět.
Ke každému videu připojte souhlas se zveřejněním na webu Re:publika a s použitím (ke
stažení na webu www.republika2018.cz

Video i fotografii s příběhem nahrajte přes aplikaci na webu
https://www.republikafotky.cz/nahrat-pribeh/#skoly
Maximální velikost vloženého souboru na webu je 100 MB.
Video nahrajte na svůj YT kanál s hashtagy: #BrnoslaviREpubliku #pribehyfotek

Ocenění získá 100 nejúspěšnějších videí. Ceny budou uděleny autorovi nebo autorskému
kolektivu.

Uzávěrka výzvy je PRODLOUŽENA do 26. 5. 2018

Hodnotící kritéria:
Počet lajků
POROTA soutěže: Návštěvníci youtube kanálu RE:PUBLIKA a festivalu RE:PUBLIKA
v Brně.

Všechna díla budou promítána na Festivalu RE:PUBLIKA 1918 - 2018 v Brně od 26. 5.
do 17. 6. 2018.

Bližší informace:
Kontaktní osoba: Veronika Sochorová
e-mail: info@republika2018.cz
telefonní číslo: 727 805 848

