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YOUTUBERSKÝ 

O TÁBORU
Organizace FISAIC ve spolupráci s OSŽ 
připravila I. ročník youtuberského tábora. Co 
říct? Bude to jízda!

YOUTUBERING 
A SEMINÁŘE

Děti se naučí, jak  video natočit, 
režírovat,  sestříhat v programu, 
jak si poradit se zvukem,atd.

Perfektní
video

Tematické workshopy zaměřené 
na to, jak se “tvářit” před 
kamerou, jak dobře působit na 
ostatní a zviditelnit své video

Jak na 
odběratele

Angličtina hrou, aneb jak rozumět 
zahraničním youtuberům. A 
nebude to jako ve škole:-)

 Anglický
 youtubering

VÝLETY, HRY 
A ZÁBAVA

Děti se můžou těšit na výlet s 
lektory, na kterém si natočí svá 
vlastní videa

Natáčecí 
výlety

Pro volný čas připravují naši 
vedoucí tábora hry a soutěže o 
ceny. V areálu je samozřejmě i 
bazén

Hry

Soutěž o nejlepší železniční 
video  s báječnými cenami a 
další táborové soutěže

Soutěže

Letošní ročník je sice první, ale chceme, aby byl co 
nejlepší. Děti se pod vedením našich skvělých lektorů 
naučí natáčet a následně zpracovávat videa. A nejen 
to! Prostřednictvím doplňujících workshopů se 
také naučí další dovednosti, například jak pracovat 
s emocemi před kamerou či jak zvýšit svoji sledo- 
vanost.  Náš lektor angličtiny je též provede světem 
zahraničního youtuberingu. Na děti čekají samozřejmě 
i hry, zábava a soutěže o ceny. A v neposlední řadě 
také jedno velké překvapení...
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Milan Šebesta  
režisér, filmový výtvarník, animátor, pedagog
Má za sebou mnoho projektů pro televizi, spolupracoval na 
více než 170 krátkých filmech a animacích, režijně se podí-
lel například na večerníčku Krysáci a Pat a Mat. Řadu let 
působil jako pedagog na Filmové škole ve Zlíně. Jako porotce 
pravidelně hodnotí soutěžní filmy na českých i zahraničních 
soutěžích. Je držitelem čtyř světových cen za animaci. 

Aleš Doležal a Luděk Dvořáček 
táboroví lektoři režie a kamery
Tito mladí profesionálové tvoří společně  a jsou autory několika 
krátkých filmů a reklam. Práci s dětmi milují. Prostřednictvím 
svého nejaktuálnějšího filmu Chytači předají dětem zábavnou 
formou své dovednosti, zkušenosti a postřehy.

Tereza Andělová 
lektorka angličtiny
Mladá lektorka angličtiny, která pobývala v Austrálii. Lektoro- 
váním angličtiny se živí a momentálně též studuje ekonomii a 
práva na brněnských univerzitách. 

Jiří J. Beran 
lektor workshopu Práce s emocemi před kamerou
Je autorem výukové metody SMARTPHONE 
VIDEOTRAINING, 15 let pracuje jako lektor prezentačních 
dovedností a spolupracoval již s více než 90 společnostmi.

LEKTOŘI

VAŠE DOTAZY


