Za nami ostatni etap Międzynarodowego Młodzieżowego Konkursu Filmowego Regio Movie. Dla zwycięzców festiwalu Fundacja Edukacja Plus w dniu 14 stycznia 2012 r. zorganizowała szkolenia tematyczne.
- Zależało nam, by podczas warsztatów laureaci konkursu, oprócz fachowych porad technicznych, mieli również okazję popracować „ na żywca”, czyli w terenie, z kamerą w ręku – relacjonuje prowadzący szkolenie Artur Olszański, przewodniczący Międzynarodowego Jury. – Praca ze sprzętem była pierwszym etapem zajęć, zaskoczyła mnie pomysłowość uczestników – dodaje.
Młodzież miała za zadanie w 30 minut nakręcić krótki film o Żarach. – Na początku była biała kartka, nie wiedzieliśmy co pokazać – przyznaje Filip Wiedmer, który tego dnia był operatorem kamery – Szybko
jednak pojawiły się pomysły i ciekawe miejsca w centrum Żar, które postanowiliśmy uwiecznić – kwituje zadowolony. Uczestników warsztatów wyraźnie poruszyła możliwość własnej inwencji – Myśleliśmy,
że będzie to nudny wykład, a tak naprawdę czekała na nas świetna zabawa, do tego pouczająca – z zadowoleniem przyznał Michał Sulecki, aktor grający w wyróżnionym przez Jury filmie.
Drugą częścią szkolenia była praca montażowa. Uczniowie zapoznawali się z technikami
obróbki obrazu i dźwięku. Pracowali na materiale, który wcześniej sami zarejestrowali, filmując zabytki i szczególne miejsca w Żarach. – Wykładowca pokazał nam kilka ciekawych
sztuczek – zaznaczył Norman Saretz, laureat konkursu na najlepszy film niemieckojęzyczny – Ważne, że idea i cała konstrukcja zależała od nas. Wskazano możliwości, które jedynie pomogły nam zmontować ten film. Jestem naprawdę zadowolony – zakończył żywo.
Regio Movie 2012 to pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Filmowego, organizowanego przez Fundację Edukacja Plus. Jak zapewniła Eleonora Burzyńska, prezes
fundacji, jest to dopiero początek cyklu konkursowego. – Jestem bardzo zadowolona, że
nasza działalność przynosi komuś radość i pomaga w osiąganiu wytyczonych sobie celów.
Cieszę się również, że dołożyliśmy kolejną cegiełkę do budowy dobrych relacji pomiędzy
młodzieżą mieszkającą na terenach transgranicznych – zakończyła, zapraszając młodych
ludzi do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Autorzy zwycięskiego filmu niemieckojęzycznego Polscy zwycięzcy w terenie „Es ist nur ein Moment...” - Norman Saretz, Max Michał Sulecki, Filip Wiedmer
Knobloch, Marlene Noack.
„Nie czekaj zbyt długo”
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