OFERTA EDUKACJI FILMOWEJ
I KINA PLENEROWEGO
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O FIRMIE
Pracownia Ferment Kolektiv to firma specjalizująca się w organizacji imprez
artystycznych
i
edukacji
filmowej.
Od
momentu
powstania
w 2007 roku aktywnie włączamy się w życie kulturalne Wielkopolski oraz
Kujaw i Pomorza, nie stroniąc od realizacji projektów oddalonych od
wielkomiejskich centrów kultury.

Wśród realizowanych przez nas projektów znalazły się między innymi:
Bajkobus – Objazdowy Festiwal Filmów Animowanych.
Wędrujące Ale Kino! – „walizkowa wersja” Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. www.wedrujace-alekino.com
Akademia Filmowa Multikino – www.multikino.pl
Klub Filmowy Ferment – pierwszy w Polsce klub filmowy realizowany
w
multipleksie
(we
współpracy
z
Multikinem
–
2007-2008).
Archiwum: www.studioaqrat.pl/strony/ferment
Plenerowe Pokazy Filmowe / Kino Objazdowe (świetlice, domy kultury,
plenery)
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REALIZACJE
Bajkobus powstał z myślą o dzieciach i młodzieży, które ze względu na
miejsce zamieszkania i sytuację finansową mają ograniczony dostęp do
kultury. Do kina jeżdżą raz na jakiś czas, najczęściej na komercyjne
propozycje filmowe o wątpliwych walorach edukacyjnych.
Postanowiliśmy przyjechać z kinem tam, skąd do stacjonarnego kina
dotrzeć trudno. Dzięki naszym projekcjom nauczyciele mogli się
przekonać, że dobre kino nie musi być adaptacją lektury, by przysłużyć
się codziennej dydaktyce
W obu edycjach Festiwalu (lata 2008 i 2009):
pokazaliśmy ponad 100 filmów dla dzieci i młodzieży we wszystkich
gminach powiatu świeckiego oraz Chełmnie, Koronowie i Tucholi,
odwiedziło nas blisko 10000 widzów w wieku 6-19 lat oraz 500
opiekunów,
realizowaliśmy pokazy w domach kultury,
remizach strażackich czy stołówkach szkolnych.

świetlicach

wiejskich,

„Gazeta Pomorska” o Festiwalu:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090924/INNEMIA
STA12/221332486
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REALIZACJE
Wędrujące Ale Kino! to festiwal filmowy dla dzieci i młodych ludzi,
pragnących dobrego kina i mających do niego prawo. Ze względu na
miejsce zamieszkania są wykluczeni z udziału w wielkich imprezach i nie
mogą zobaczyć pokazywanych tam filmów, nieobecnych w repertuarze
kin i programie telewizyjnym.
Wędrujące Ale Kino! jest „walizkową” wersją Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Znajdują się tu
najciekawsze filmy z jego repertuaru, które rywalizują o nagrodę
miejscowej,
dziecięcej
publiczności.
Najaktywniejsi
uczestnicy
Wędrującego Ale Kina! wyjeżdżają rokrocznie na festiwal do stolicy
Wielkopolski.
Wędrujące Ale Kino! to nie tylko seanse filmowe. Podczas dwu- lub
trzydniowego pobytu w każdej z odwiedzanych miejscowości
organizujemy spotkania z twórcami filmów, przeprowadzamy warsztaty
animacji,
organizujemy
konkursy
i
plebiscyty,
pokazujemy
kinematografię „od kuchni”, a także podpowiadamy nauczycielom, jak
wykorzystać film w edukacji szkolnej.
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Pracownia Ferment Kolektiv od powstania Festiwalu zajmuje się jego
kompleksową produkcją.
http://www.wedrujace-alekino.com/
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REALIZACJE
Akademia Filmowa Multikino to projekt skierowany do szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomaga młodym
widzom sprawniej poruszać się w bogatym dorobku współczesnej
kultury. Umożliwia zdobycie wiedzy, ułatwiającej dokonywanie
właściwych wyborów lekturowych. Jest uzupełnieniem wiadomości
zdobytych na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze, zajęciach
wychowawczych i przyrodniczych. Pozwala na rozszerzenie horyzontów
zainteresowań oraz systematyzowanie zdobytej wiedzy.
Do każdego filmu opracowany został materiał dydaktyczny,
w tworzeniu którego uczestniczyli doświadczeni pedagodzy, metodycy
i wykładowcy akademiccy. W opracowaniu poszczególnych tematów
kierowaliśmy
się
wskazówkami
zawartymi
w
podstawach
programowych. Na każdym spotkaniu przed projekcją filmu
prezentujemy specjalnie przygotowany filmik edukacyjny przybliżający
widzom zagadnienia poruszane w tematach lekcji. W problematykę
filmu wprowadzają widzów prelegenci: kulturoznawcy, krytycy filmowi,
historycy sztuki.
W ramach projektu Akademia Filmowa Multikino od 2007 roku
odpowiadamy za selekcję filmów do programu, opracowanie
merytoryczne oraz realizację filmów edukacyjnych.
http://www.filmwszkole.pl
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IDEA
Kino plenerowe i projekcje w obiektach zamkniętych to doskonała
forma
rozrywki,
która
dzięki
zachowaniu
niskich
kosztów
i ciekawemu programowi (filmy, koncerty, sport, teatr, gry, prezentacje
i wiele innych) może stać się integralną częścią każdego wydarzenia.
Kino plenerowe może być doskonałym uzupełnieniem programu
Państwa imprezy. Projekcje mogą być realizowane w dowolnym
miejscu, najczęściej są to:
rynek miejski
park miejski
stadion sportowy, boisko szkolne
plaże
amfiteatry
Wielkoformatowe kino plenerowe jest także efektywnym narzędziem
reklamowym dla sponsorów i współorganizatorów, dzięki wyświetlanym
spotom reklamowym przed i podczas projekcji.
Dzięki stałym kontaktom z dystrybutorami filmowymi możemy
zaprezentować bogatą ofertę repertuarową dla każdego wydarzenia.
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EKRANY

WARIANT XL -

WARIANT L -

WARIANT M -

Ekran pneumatyczny:

Ekran pneumatyczny:

Ekran ramowy:

 powierzchnia obrazu 60m 2

 powierzchnia obrazu 36m 2

 powierzchnia obrazu 20m 2

 rozmiar całego ekranu 13 x 9m

 rozmiar całego ekranu 11 x 7m

 widownia: 250 – 1000 osób

 widownia: 100 – 600 osób

 rozmiar całego ekranu
5,20 x 4,5m

 konstrukcja: pneumatyczny,
wolnostojący

 konstrukcja: pneumatyczny,
wolnostojący

 projekcja przednia

 projekcja przednia

 widownia: 20 – 400 osób
 konstrukcja: aluminiowy,
wolnostojący
 projekcja przednia lub tylna
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KINO PLENEROWE
W ramach organizacji projekcji Kina Plenerowego proponujemy
Państwu:
 przygotowanie repertuaru z uwzględnieniem grupy docelowej
 organizację pokazów
(50 - 1000 widzów):

w

ramach

wybranego

pakietu

W skład zestawu wchodzą:
 ekran
 projektor multimedialny WXGA
 nagłośnienie w systemie 2.1, 700W
 licencja dystrybutora na pokaz publiczny
 wprowadzenie lub prelekcja (na życzenie)
 kompleksowa obsługa techniczna

 promocję seansów w mediach lokalnych i społecznościowych
 prezentację slajdów i spotów reklamowych przed każdym
seansem
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SPRZĘT
Do realizacji projekcji
profesjonalny sprzęt:

objazdowych

i

plenerowy

wykorzystujemy

 Projektor multimedialny Mitsubishi WD8200U (DLP, 6500 ANSI lumenów,
WXGA 16:10, kontrast 2000:1)

 Projektor multimedialny Panasonic PT-LB80 (3LCD, 3200 ANSI lumenów,
XGA 4:3, kontrast 500:1)
 Ekran pneumatyczny (format 16:9, wymiar obrazu 10x6m, wymiar
całego ekranu 13x9m)
 Ekran pneumatyczny (format 16:9, wymiar obrazu 8x4,5m, wymiar
całego ekranu 11x8m)
 Ekran ramowy (format 4:3, wymiar obrazu 508cm x 381cm, przednia /
tylna projekcja)
 Nagłośnienie estradowe 1200W
 Nagłośnienie mobilne 700W

 Mikrofony bezprzewodowe AKG

Pracownia Ferment Kolektiv | Serock, ul. Stawowa 1a | 86 -120 Pruszcz
e-mail: ferment@ferment.com.pl , radek@ferment.com.pl
www.ferment.com.pl | tel. +48 509 995 710; +48 668 199 883

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy!

Mateusz Tomasik
tel. +48 668 199 883| mateusz@ferment.com.pl
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