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FESTIVAL

Rádi bychom vás pozvali na druhý ročník 
festivalu TrikFilm, který se bude konat 
od 6. do 10. října 2021 v Ostravě.
 
Věříme, že letošní ročník proběhne bez 
omezení a společně se setkáme v kině 
na projekcích, různých festivalových akcích 
i na slavnostním udílení cen.
Pro děti připravujeme spoustu workshopů. 
Pedagogy zveme na seminář filmové 
výchovy.  V „Ozvěnách TrikFilmu 2020“ si 
společně připomeneme minulý ročník. 
Navštívit můžete  projekce soutěžních filmů 
i studentské akce, příkladně „Tržiště s 
uměním“, které jsme v minulém roce 
nemohli realizovat.

Veškeré aktuální informace včetně  
programu naleznete na našem facebooku, 
instagramu a především na webu festivalu 
www.trikfilm.cz v sekci Aktuality. 
V blogu, pro inspiraci, představujeme 
nesoutěžní projekty, tvůrčí postupy různých 
technik a zajímavé práce dětí i studentů. 
V rámci online sekce můžete na webu 
shlédnout projekty, zařazené do letošního 
ročníku soutěže a to týden před konáním 
festivalu.

Soutěžíme v pěti oborech tvorby a pro 
vítěze jsme připravili zajímavé ceny.

Přihláška je dostupná online do 20.9. 2021.
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DOPROVODNÝ
  FESTIVALOVÝ
         PROGRAM

zve na

který proběhne 
8. 10. 2021 v prostorách Fakulty umění 
Ostravské univerzity a
9. 10. 2021 v prostorách klubu Atlantik

 
Navštivte naše workshopy pro děti věnované 
klasické animaci, vytvořte si PC hru, 
zjistěte, jak využít filmovou výchovu
při práci s dětmi nebo se projděte 
Tržištěm s uměním. 
Všechny podrobnosti najdete na našich 
stránkách v aktualitách, kde budeme 
průběžně aktualizovat celý program 
festivalu.

8. 10. 2021 - Fakulta umění:
10.00 - 12.30:  Workshopy klasické animace A
14.30 - 17.00:   Workshopy klasické animace B
15.00 - 18.00:  Seminář filmové výchovy 
pro pedagogy a dospělou veřejnost

9. 10. 2021 - klub Atlantik:
10.00 - 13-00: Workshop PC her
10.00 - 13-00: Tržiště s uměním

VÍCE INFORMACÍ
V AKTUALITÁCH

NA WEBU
www.trikfilm.cz
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WORKSHOP: 
JAK VYTVOŘIT
          PC HRU

zve na

• Určen je dětem od 15 let i dospělým 
se zájmem o tvorbu PC her. 
• Proběhne v prostorách klubu Atlantik
dne 9. 10. 2021 od 10 do 13 hodin.
• Na workshop je nutná registrace
do 20. září 2021 na e-mailu: trikfilm@osu.cz
• Vstup zdarma

V rámci dílny nabízíme komprimovaný 
program, kdy se účastník stane 
vývojářem jednoduché počítačové hry a 
pod vedením lektorů projde základními 
fázemi programu Game Maker 2 a seznámí 
se s jeho základními funkcemi nezbytnými 
pro tvorbu vlastní hry. Většině účastníků se 
jistě podaří odejít s jednoduchou, ale 
funkční hrou, na kterou mohou dál 
navazovat. K organizaci workshopu jsme 
pozvali kolegy z pražské Aeroškoly.

Technicky vše zabezpečuje festival. 
Účastníci musí ovládat základy práce s PC 
a základní angličtinu pro orientaci v 
softwaru.

 
WORKSHOP
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TRŽIŠTĚ
S UMĚNÍM

zve na

které proběhne 
v prostorách klubu Atlantik
dne 9. 9. 2021
od 10 do 13 hodin.

Přijďte se podívat na práci studentů 
uměleckých oborů Ostravské univerzity,
zakoupit originální dárek, inspirovat se
a podpořit jejich kreativitu.

TRŽIŠTĚ
S UMĚNÍM
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• Proběhne 8. 10. 2021 v prostorách 
Ateliéru animace Ostravské univerzity 
(Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory)
• Blok A v čase od 10.00 do 12.30 hodin.
Blok B v čase od 14.30 do 17.00 hodin. 
V obou blocích proběhnou všechny 
tři workshopy paralelně.
• Nutná je registrace do 20. září 2021 
na e-mailu: trikfilm@osu.cz se jménem, 
kontaktem a upřesněním  výběru workshopu 
a bloku, ve kterém se koná.
• Vstup zdarma

                         zve
 mladé tvůrce na tři
WORKSHOPY
          ANIMACE 

...představí animaci formou stop motion 
techniky. Věk 8 - 18 let.

ANIMACE 
POD KAMEROU

KRESLENÁ ANIMACE

PIXILACE

...poskytne možnost vyzkoušet si základy 
techniky klasické kreslené animace v 
digitálním prostředí. Věk 10 - 18 let.

...je zajímavá technika, při níž si vyzkoušíte 
animovat člověka  v roli loutky.  Věk 8 - 18 WORKSHOPY 
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     SEMINÁŘ:
  ANIMACE
        VE VÝUCE�

zve na

pro pedagogy
a všechny příznivce

filmové výchovy�

PRO
PEDAGOGY

• Určen pedagogům základních, středních 
škol, gymnázií i základních uměleckých škol, 
lektorům volnočasových aktivit i všem 
zájemcům o hlubší poznání filmu.
• Proběhne 8. 10. 2021 v prostorách 
Fakulty umění Ostravské univerzity 
(Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory),
od 15.00 do 18.00 hodin.
• Na workshop je nutná registrace
do 20. září 2021 na e-mailu: trikfilm@osu.cz
• Vstup zdarma

Seminář odhalí možnosti kreativní práce s 
filmem ve výuce. Ukáže, jak děti vést k 
hlubšímu filmovému zážitku nebo jak využít 
film k inspiraci v další tvorbě. Program 
připravili kolegové z Plzeňské Animánie a je 
určen všem, kteří pracují s dětmi a mladými 
tvůrci.


