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ŠKOLA KRÁTKÉHO (HRANÉHO) FILMU  

PRO DĚTI A MLÁDEŽ PŘI B16 
18. – 19. 10. 2012 / 10 – 17 /  

školní projekce, diskuse, workshop 
 kino ART, Brno 

 
SEDMÝ ROČNÍK SOUTĚŽE KRÁTKÉHO HRANÉHO FILMU 

SEKCE DĚTI A MLÁDEŽ 
20. 10. 2011 / 9 - 17 / 

kino ART, Cihlářská 16, Brno 
kategorie: A/ dospělí s dětmi, B/ mládež do 16 let,  

C/ mládež do 20 let 
 
 

Festival probíhá za finanční podpory Statutárního města Brna  a 
Mninisterstva kultury ČR               

 

 

Vážení tvůrci, pedagogové a studenti, 

zveme vás na 

Malý filmový festival mladé tvorby 

 

Již posedmé se uskuteční Malý filmový festival mladé tvorby, specializující se na  krátký 

hraný film, vytvořený mladými tvůrci a mladými tvůrčími kolektivy. Chceme pomoci převést 

náhodné pokusy a experimenty s digitální fotografií, filmováním kamarádů a domácího prostředí 

k uvědomělé, dramaturgicky a obrazově zacílené tvorbě krátkých hraných filmů. 

Vyzýváme tedy mladé tvůrce, jejich rodiče či kroužky při Domech dětí a mládeže k zasílání 

filmových prací dětí a mládeže do 20 let. Doporučená délka filmu do 10 minut a neměl by být starší 

než 3 roky. Doporučujeme dodat na DVD. Soutěžní práce projdou předvýběrovou projekcí 



Uzávěrka pro odevzdání filmů je 4. září 2012 na adrese: Katrin Taubingerová, Zahradnická 

13, 603 00 Brno. Nezapomeňte svůj film opatřit průvodním listem, kam nezapomenete napsat 

jména tvůrců, adresu režiséra či odesilatele (doručovatele) filmu, telefonické a e-mailové spojení. 

Samozřejmě je nutno uvést originální nosič, na který byl film natočen, zda se jedná o barevný či 

černobílý film, minutáž a stručně obsah filmu. K přihlášení využijte připojený formulář. Pro mladé 

účastníky bude připravena nejen projekce jejich soutěžních filmů, ale také rozborový seminář, a 

počítáme také s účastí odborníků, kteří připraví pro účastníky malý workshop: na ukázkové technice 

alespoň v krátkosti předvedou, jak se s ní dá pracovat. Toto předvedení nabízíme také školám, ale i 

rodičům malých filmových fandů. 

Vlastní soutěž snímků dětské a mládežnické sekce, která letos vstupuje do 7. ročníku, 

proběhne dne 20. října 2012, a tentýž den budou nejlepší snímky oceněny. Účastníci této sekce 

získávají také možnost účastnit se všech projekcí festivalu Brněnská šestnáctka jako jejich již starší a 

zkušenější „filmoví kolegové“. 

Kontaktní osoby:  

Katrin Taubingerová - e-mail: KatrinTaubingerova@seznam.cz 

Šárka Tryhuková - e-mail: tryhukova@ticbrno.cz 

 
 
 
 
 
 
Přihláška filmu na Malý filmový festival mladé tvorby při B16 
 
Název filmu…………………………………………………………………… 

Jméno autora………………………………………………………………….. 

Adresa………………………………………………………………………… 

Název a adresa školy ………………………………………………………… 

Telefon…………………..e-mailová adresa …………………………………. 

Věk autora……………………… 

 

Délka filmu ……………………. 

Barevný/černobílý   Zvuk………………… 

mailto:KatrinTaubingerova@seznam.cz
mailto:tryhukova@ticbrno.cz


Originální nosič…………………… Soutěžní nosič…………………….. 

 

Režie………………………………… Věk režiséra: …………………….. 

Kamera……………………………… Věk kameramana:…………………. 

Výtvarník…………………………… Věk výtvarníka: ………………….. 

Střih………………………………… Věk střihače: ……………………… 

Hudba………………………………….. Zvuk …………………………………… 

Produkce……………………………………………… 

Herci (a jejich věk)……………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Krátká synopse filmu: 

 
 
 
 
 
 
www.b16ff.cz 
 
Středisko služeb školám 

http://www.b16ff.cz/

