
Ostrava
23. - 27. 11. 2022

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ 
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY TRIKFILM.CZ

STŘEDA 23. 11. 2022
Minikino Kavárna 
  8.30 FAMU dětem + soutěžní pásmo 
10.30 Labyrint světa a ráj srdce + přednáška
Galerie Fakulty umění
17.00 Vernisáž výstavy "30 let animované tvorby na ostravské"

ČTVRTEK 24. 11. 2022
Minikino Kavárna 
  8.30 FAMU dětem + soutěžní pásmo 
10.30 Anifilm uvádí + soutěžní pásmo 
12.30 Soutěžní pásma TrikFilmu 2022
Galerie Saigon
17.00 Komponovaný večer Studenti sobě -
            performanční umění, expozice studentských prací, koncerty

PÁTEK 25. 11. 2022
Fakulta umění
10.00 Otevřené ateliéry - prohlídka ateliérů výtvarné části 
            Fakulty umění Ostravské univerzity
10.00 Projekce soutěžních pásem 
10.00 Tržiště s uměním - studenti nabízí svá díla
10.00 a 14.30 Worskshopy pro děti - kreslená animace
10.00 a 14.30 Worskshopy pro děti - pixilace
10.00 a 14.30 Worskshopy pro děti - animace pod kamerou
Minikino Kavárna 
10.00 Anifilm uvádí
11.30 Soutěžní pásma TrikFilmu 2022
Provoz u řeky
17.00 Komponovaný večer programu Studenti sobě

SOBOTA 26. 11. 2022
Fakulta umění
10.00 Workshop tvorby PC her
10.00 a 11.30 Dabingová dílna pro děti a rodiče
Klub Atlantik:
10.00 Projekce filmů studia Prométheus v rámci výstavy české 
            animace a 50. výročí animace v Ostravě
10.00 Tržiště s uměním
11.30 Michaela Mertová: Národní filmový archív to je radost! -  
            přednáška
Aula Fakulty umění na ul. Českobratrská
17.00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU s vyhlášením
            vítězů festivalové soutěže

Po celou dobu festivalu je otevřena výstava 
Světy české animace v Ostravě!!! 
Zemědělské muzeum, Vítkovice 3033, Ostrava Vítkovice.

PROGRAM

V pátek 25. listopadu se od 10 hodin otevřou dveře ateliérů 
výtvarné části Fakulty umění Ostravské univerzity. Shlédnout 
zde můžete také práci studentů, zakoupit originální dárek a 
podpořit jejich kreativitu. Tržiště se bude konat také v klubu 
Atlantik v sobotu 26.listopadu od 10.00 do 13.00 hod. 

Studenti ateliéru animované tvorby Ostravské univerzity si pro 
mladé tvůrce, kteří si chtějí něco nového vyzkoušet, připravili 
tři zajímavé workshopy. Seznámí vás s tradičními technikami 
animace, které pak sami zvládnete, třeba s použitím 
fotoaparátu svého mobilního telefonu. 

PÁTEK 25. 11. 2022 
Blok A v čase od 10.00 do 12.30 hodin.
Blok B v čase od 14.30 do 17.00 hodin. 
Ateliér animace Ostravské univerzity 
V obou blocích proběhnou všechny tři workshopy paralelně.
Je proto možné se v jednom bloku přihlásit jen na jeden z nich.

ANIMACE POD KAMEROU
...představí animaci formou stop motion techniky.
Věk: 7 - 18 let.

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

PIXILACE
... je zajímavá technika,  při níž si vyzkoušíte animovat člověka 
v roli loutky. 
Věk: 8 - 18 let
Více si o jednotlivých technikách můžete přečíst v našem 
Blogu.

• Vstup na workshopy a seminář je podmíněn registrací na 
našich stránkách, která bude zpřístupněna od 1. do 18. 
listopadu 2022 společně s podrobnějšími informacemi o 
workshopech: festival/workshopy 
Místo konání:  Ateliér animace Ostravské univerzity 
(Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory).
• Vstup zdarma
• Veškerý materiál bude účastníkům poskytnut.  

WORKSHOPY
           KLASICKÉ
      ANIMACE

Zajímají vás animace různých výtvarných materiálů?
Přijďte se inspirovat na náš seminář. Představíme vám animaci 
v kontextu filmové výchovy. Vyzkoušíte si základní techniky 
práce s pohybem. Úvodní poznatky rozšíříte na techniku 
malby, písku nebo při práci se světlem a stínem, ale také s 
papírem, koláží a dalšími zajímavými materiály. Budeme 
experimentovat a hledat nové možnosti pro práci s animací 
nejen ve výtvarné výchově.

Sobota 26. listopadu 2022
Věk: Určen je pedagogům základních, středních škol, gymnázií 
i základních uměleckých škol, lektorům volnočasových aktivit i 
všem zájemcům o hlubší poznání animace.

       SEMINÁŘ:
  ZÁKLADY 
    PRAKTICKÉ
  ANIMACE
       VE VÝUCE�

pro pedagogy
a všechny příznivce

animace�

pro děti�

a tržiště s uměním�

Vyzkoušíte si filmový dabing, tedy jak dodat jiný hlas herci, 
případně změnit jazyk ze zahraničního na domácí, či namluvit 
animovanou postavu. Také se dozvíte, jak se dělají zvuky do 
filmu. Dílnou vás provedou naši hosté,  lektoři Aeroškoly.

Nepotřebuje žádné zvláštní dovednosti nebo znalosti, pouze 
byste neměli mít ostych a trému z práce před mikrofonem. 

Sobota 26. listopadu 2022
Přihlásit se můžete v jednom termínu krátké dílny: 
10.00 – 11.00 hod. 
11.30 – 12.30 hod. 
Věk: Workshop je určen dětem, kteří již dochází do školy (od 6 
let věku), ale je vhodný také pro starší i rodiče. 

DABINGOVÁ
   DÍLNA�

V rámci projekcí našeho festivalu myslíme také na děti a 
pedagogy. Autoři nového filmu Labyrint svět a ráj srdce vám 
představí nejen film samotný, ale také edukační matriály, které 
v souvislosti s filmem vznikly. 
Animovaný celovečerní film scenáristy a režiséra Adama Parmy 
Labyrint světa a ráj srdce vyzdvihuje zábavnou a chytrou 
formou nadčasový přesah myšlenek Učitele národů. 

Přijďte  se  na  film   podívat   do   Minikinokavárny   ve   středu   
23. listopadu 2022 v 10.30 hod. nebo se po představení 
inspirovat tím, jak využít film ve výuce. 

    LABYRINT
SVĚTLA
  A RÁJ SRDCE�

 OTEVŘENÉ
     ATELIÉRY�

Se základy tvorby PC her vás seznámí naši hosté, lektoři 
Aeroškoly. 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.  Používat budeme software, se kterým 
pak můžete pracovat i doma.

Sobota 26. listopadu 2022
Věk: od 13 let i dospělí se zájmem o tvorbu PC her. Účastníci 
musí ovládat základy práce s PC a základní angličtinu pro 
orientaci v softwaru. 

• K dispozici budete mít notebooky s nainstalovaným 
softwarem, přesto doporučujeme donést si své vlastní, 
abyste si rozpracovanou práci mohli dokončit doma, 
případně na projektu dále pracovali. Software si můžete 
nainstalovat sami, nebo vám s instalací pomůžeme na místě. 
Více o kurzech PC her se můžete dočíst zde: 
http://www.krouzekher.cz/ 

     WORKSHOP:
 JAK VYTVOŘIT
         PC HRU�


