
Hledáme kolegu, který by měl zájem pracovat s námi na jedinečném projektu!

Pokud máte chuť a nadšení, zkuste nám prosím nacenit Vaše služby, případně připsat rovnou 
Váš návrh podoby výstupu. 
A mějte prosím slitování s naším rozpočtem!

Děkujeme!
Zadavatel: za ZUŠ zřizované Zlínským krajem
Ivan Dřínovský – ředitel Základní umělecké školy Zlín-Malenovice
mobil: +420 731 344 286
e-mail: ivan.drinovsky@zusmalenovice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstupy:
1./ Dokument cca 20 min. Dle připraveného scénáře (jedná se o natáčení v průběhu jednoho dne na 
několika místech ve Zlíně) – k dispozici bude koordinátor, odpadají tedy časové prodlevy v podobě 
dohledávání kontaktní osoby, telefonování, hledání účinkujícího a respondentů

Dokument by měl být hravý, ale poukazovat na kvalitu vyučovaných oborů v ZUŠ (hudba, tanec, 
literárně-dramatický obor, výtvarný obor), měl by tyto obory zachycovat. Dokumentem budou 
provázet buď děti přímo v terénu, nebo budou namlouvat komentář.
Vlastní nápady vycházející ze zkušeností a návrhy efektů vítáme!

2./ Dále rozhovory s partnery akce (umělci, politici,.. ) (z části by bylo dobré je točit mimo akci, to 
ale bude zřejmé později z možností oslovených,..)

3./ Bude možné vytvořit jen lehce sestříhaný materiál z tohoto festivalového dne cca ve stopáži 60 
min.? 
- Prosím, nacenit samostatně

4./ záznam celovečerního koncertu na DVD, bez výrazných úprav, střihu atd. Co nejjednodušší 
výrobně a nejméně nákladná položka 
- Prosím, nacenit samostatně

VÝSTUP NA DVD BUDE V BUDOUCNU PLNĚ K DISPOZICI ZADAVATELI PRO 
PROPAGAČNÍ ÚČELY. NOSIČ BY MĚL MÍT VOLITELNÉ DVD MENU, KTERÉ BY 
ODDĚLILO DOKUMENT, ROZHOVORY A ZÁZNAM. ZÁZNAM Z KONCERTU MŮŽE BÝT 
NA SAMOSTATNÉM DVD  

Pro zaslání zadavateli:

- Orientační nacenění výše uvedených bodů (první dva dohromady, třetí a čtvrtý zvlášť). Vše včetně
výše uvedených parametrů – postprodukce (nahrávání komentářů, točení rozhovorů, efekty, další 
kamera, DVD menu,..)
- Technika: možnost kvalitního zvukového záznamu, mikrofon (jeden - dva) pro rozhovory, 
případně klopák, práce se zvukem, ruchy a světlem?
- Máte možnost natáčet v případě nutnosti na dvou místech současně, časosběry,..? 
- Jaké máte vybavení (kvalitativně a obsahově, ne vypsat typ kamery) 
- Nabízíte možnost vytvoření obalu na DVD a jeho kopie? (100 ks, 200 ks – 500ks s obalem, bez)
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Zaslat do 22. 2. 2014

Festival hudby, 
tance, 
divadla, 
a výtvarného umění

Zavedení nové tradice – I. ročník
                                                                 Den se základními uměleckými školami Zlínského kraje

www.zuskazuska.cz

Festival ZUŠKA? ZUŠKA!
Kdy: 16. 5. 2014, 10:00 – 19:30
                             Slavnostní koncert v 18:00 hod., KC Zlín
Kde: Baťův mrakodrap, Městské divadlo Zlín (Dílna), náměstí Míru, Kongresové centrum, 
Alternativa, Malá scéna, v jednání je Baťův institut
Pořadatel: ZUŠ zřizované Zlínským krajem
Další partneři akce: oslovujeme MDZ Zlín, Baťův institut
Záštita: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Mgr. Miroslav Kašný, náměstek 
primátora statutárního města Zlín
Umělečtí patroni: Jiří Pavlica, Petr Nikl, Pavel Zedníček, Ladislava Košíková
Kdo vystoupí: Představí se žáci i učitelé dvaceti veřejných základních uměleckých škol 
zřizovaných Zlínským krajem ve všech svých čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a 
literárně-dramatickém.

Koho festival oslovuje:
Širokou veřejnost. Festival má za úkol pěstovat v lidech vztah k umění už od dětství a ukazovat 
možnosti zapojení se. Důraz jako ZUŠ klademe na kvalitu.


