REzISeRSKy BRIEF
Tvuj ukol a povinne prvky:
* 		 Pošli nám svůj treatment. Na jeho základě
předvybereme režiséry, kteří se zúčastní veřejného
hlasování a získají možnost vyhrát prostředky na
natočení videoklipu.
* 		 Hraný nebo kombinovaný videoklip by měl ukázat
české baroko v cool světle. Jeho krásně zachovalé
památky využij jako kulisy pro své nápady. Do obrazů
nebo děje zapoj barokní sochy, stavby, krajinu, módu,
umění atd.
* 		 Pro natáčení si vyber jednu nebo více lokací
z přiloženého seznamu, my ti pak poskytneme kontakty
pro natáčení na jednotlivých místech. Vybrané lokace
můžeš doplnit o další barokní místa dle svého uvážení.
* 		 Sestav tým schopných lidí, protože námět, scénář,
produkce, výroba, postprodukce, to všechno zůstane na
tobě.
* 		 Videoklip by měl přesvědčit, že i v dnešní
uspěchané době má toto významné období co říci
i mladým lidem, a navíc v nich vzbudit touhu dané
barokní místo navštívit.

Cilova skupina:
* 		 Čeští požitkáři, fanoušci klasické i současné hudby,

filmu, módy, obecně příznivci umění. Lidé se vztahem k
české krajině a samozřejmě se zájmem o cestování.

Hudba:

* 		 Holašovice
* 		 Olomouc
* 		 Hospitál Kuks
* 		 Kutná Hora
* 		 Mariánská Týnice

* 		 Vyber si libovolnou pasáž z hudební skladby Čtvero
ročních období od Antonia Vivaldiho. Můžeš použít
hotovou hudbu. Vítáme i její remix nebo modernější
verzi. Skladbu můžeš také nechat zahrát svépomocí.

* 		 Broumovsko – skupina kostelů

Stopaz:

* 		 Buchlovice – zámek

* 		 V rozmezí běžné délky videoklipu 2,5–3 minuty.
Kromě originálního videoklipu odevzdáš také kratší
sestřihy, a to: 60“, 30“, 15“ pro sociální sítě

Rozpocet:
* 			 Výherce získá možnost natočit barokní videoklip
a prostředky na jeho realizaci ve výši 400 000 Kč.
Po odevzdání videoklipu mu také náleží odměna
ve výši 50 000 Kč.

Lokace na vyber:
* 		 Valtice – zámek
* 		 Kroměříž – Květná zahrada

* 		 Český Krumlov
* 		 Vranov nad Dyjí
* 		 Jaroměřice nad Rokytnou

Pouziti videoklipu:
* 		 Online (YouTube, webové stránky), veletrhy
a akce k propagaci Česka v zahraničí.

Licence na spot vcetne castingu
a interpretace hudby:
* 		 Mediálně, teritoriálně a časově neomezená.
DATUM ODEVZDÁNÍ JE 28 DNÍ OD PODPISU
SMLOUVY O REALIZACI DÍLA!
HODNĚ ŠTĚSTÍ!

