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NAUČTE SE PRACOVAT SE SVĚTLY A KAMEROU VE STUDIU 
čtvrtek 20. 10. 2022 od 17 - do 20 hod.

Počet míst omezen max. 10 účastníků
LEKTOR: Ondřej Martinec
Praktický workshop ve studiu Centra určený pro všechny zájemce, 
kteří by rádi využívali naše studio na focení či natáčení. 

WORKSHOPY V RÁMCI CINEMA OPEN 
12. 11. 2022

*KAMEROVÝ WORKSHOP S PROFESIONÁLNÍM KAMERAMANEM
*PSANÍ SCÉNÁŘESE SCENÁRISTOU
V rámci festivalu AV tvorby proběhnou dva celodenní workshopy s 
profesionály. Přihlásit se může každý. Filmaři, kteří zašlou svůj film 
na festival, mají workshopy zdarma. 

přihláška na www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/

COLORGRADING
1. 12. 2022, 17-20 hodin

Jak namíchat správné barvy pro výraznější vzhled vašeho filmu nebo 
videa.
Počet účastníků: 8
LEKTOR: Ondřej Martinec

KAMERA V POHYBU
7. 12. 2022

Steadicam, kamerový jeřáb, elektronický stabilizátor - gimbál, ve verzi 
pro "dospělé kamery". Praktické příklady smysluplného využití ve filmové 
praxi s důrazem na správné nasazování a užívání. 
LEKTOR: Jaromír Kalina

PRAKTICKÝ KURZ: JAK VYTVOŘIT AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLO
od 11.10. 2022 do května 2023
Jednotlivé semináře se budou konat pravidelně – 2× měsíčně v úterý 
od 17–20 hodin

Kurz vás provede všemi fázemi vzniku AV díla – od námětu po výsledný 
film.

Kurz je určen především studentům SŠ, SOŠ i odborných učilišť,
mladým lidem ve věku 15–26 let, kteří mají zájem a hledají rozšířenější 
nabídku filmového vzdělávání s profesionálními tvůrci. 
Kurz je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé.

* Celoročně můžete využít konzultací ke své tvorbě. Stačí napsat na
film@cuahk.cz a napsat, s čím vám můžeme poradit.

** Vyzkoušejte pronájem studia a ateliéru pro fotografické aktivity, 
natáčení nebo nahrávání podcastů či jiných AV formátů. 
- seznam techniky a další informace najdete na našem webu:
https://www.cuahk.cz/pronajem/

https://www.cuahk.cz/pronajem/
http://www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/COLORGRADING1.12
http://www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/COLORGRADING1.12
mailto:film@cuahk.cz
https://www.cuahk.cz/pronajem/


HLASOVÝ PROJEV, ŘEČ A SLOVO
29. -30. 10. 2022, 19. – 20. 11. 2022 a 10. – 11. 12. 2022

Semináře se zaměří na 3 základní pilíře této problematiky: technika dechu 
a tvorby hlasu, působení řeči v komunikaci s posluchačem a práce s 
různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci.
https://www.cuahk.cz/akce/hlasovy-projev-rec-a-slovo/

S podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy.
Zaměřený na hlasový projev, řeč, interpretaci textu a scénické čtení a je určen 
především pedagogickým pracovníkům.

LEKTORKA: MgA. Eva Spoustová (Málková)
- vysokoškolský pedagog, lektorka hlasových disciplín, hlasová poradkyně,
herečka, dabingová režisérka, dabérka. Jako hlasový pedagog a poradce
spolupracuje s divadly: Divadlo Bez zábradlí, Vinohradské divadlo, Městské
divadlo Brno, Městská divadla pražská, Národní divadlo moravskoslezské
Ostrava a další. Působí jako osobní hlasový nebo jazykový poradce pro:
Tereza Voříšková, Klára Melíšková, Vladimír Polívka, Jan Cina…
Vedla koučink mluvního projevu moderátorů pro TV Nova a komunikační
kurz pro Diplomatickou akademii ČR. Od r. 2006 působí jako pedagog na
DAMU, kde vyučuje předměty Jevištní mluva a Inscenační tvorba. Je
držitelkou dvou cen Františka Filipovského za překlad a úpravu
audiovizuálního díla a za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního
díla.

Nabízíme kurzy v oblasti fotografie, AV tvorby, divadla, hlasové průpravy, 
recitace, tvůrčího psaní, malby a kresby ad. Máte-li zájem o kurz na míru 
nebo jste vámi poptávaný kurz v naší nabídce nenašli, napište nám na 
vzdelavani@cuahk.cz a my se vám ozveme zpět.

ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ
Kurz pro začátečníky a mírně pokročilé. Dlouhodobý kurz.

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Dlouhodobý kurz.

HISTORICKÉ TECHNIKY (ušlechtilé historické tisky fotografií) 
- KYANOTYPIE
- MODROTISK

- VAN DYKE - SÉPIOVÝ TISK
- SLANÝ PAPÍR
- KALLITYPIE
- GUMOTISK
- OLEJOTISK

STRUKÁŽ 
Praktická dílna techniky, která je kombinací malby a fotografie. 

VELKOFORMÁTOVÁ FOTOGRAFIE 
Práce s velkoformátovou kamerou fotografický návrat o 100 let 
zpátky.

ATMOSFÉRA DIVADELNÍHO FESTIVALU 
Praktický fotografický kurz v rámci 27. mezinárodního divadelního 
festivalu Regiony. 

DÍRKOVÁ KOMORA 
Praktická dílna: výroba dírkové komory, fotografování s vlastně 
vyrobenou dírkovou komorou, vyvolání v temné komoře a 
závěrečná výstava fotografií.
Víkendový seminář.

KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE
Víkendový praktický fotografický seminář

ZÁKLADY SVÍCENÍ V ATELIÉRU
Kurz zaměřený na praktické používání ateliérového vybavení.

Aktuální nabídku kurzů, besed a akcí najdete na našem webu.

https://www.cuahk.cz/akce/hlasovy-projev-rec-a-slovo/
https://www.cuahk.cz/kalendar/


STUDOKO 2022 JE TADY!

NATOČ KRÁTKÉ VIDEO, PŘIHLAS SE A VYHRAJ! 
Soutěž je určena studentům středních škol a odborných učilišť v 
Královéhradeckém kraji, kteří si chtějí vyzkoušet práci videokameramana 
a režiséra, prezentovat ji na veřejnosti, získat zpětnou vazbu od 
profesionálů a ještě vyhrát zajímavé ceny.

Více informací: https://www.cuahk.cz/prihlasky-do-studentske-filmove.../

CINEMA OPEN

Dopolední program festivalu audiovizuální tvorby Cinema open bude 
věnován studentům a pedagogům. Vyzkouší si práci redaktora, postaví se 
před kameru s mikrofonem nebo za kameru. Můžou si vyzkoušet práci 
s filmovým jeřábem, steadicamem a roninem nebo si něco naanimovat. 

Lektoři ze CiNed provedou zájemce teoreticky i prakticky prvotními 
filmovými triky. Dozví se, jaký střihový program je vhodný, jak a z čeho učit 
filmovou výchovu ad. 

Program zakončíme projekcí soutěžních snímků Studoko - škola očima 
studentů a vyhlášením výherců. Odpoledne proběhne soutěžní projekce 
filmů nejrůznějších žánrů.

https://www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PREMIÉRA

Premiéra je fotografická soutěž určená pro fotografy amatéry a není 
omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžící 
fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány. 

https://www.cuahk.cz/obory/fotografie/premiera/

https://www.cuahk.cz/kalendar/
https://www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/



