Szanowni Państwo,
Francja to kraj, z którego wyrastają korzenie światowej animacji. To tu miała miejsce pierwsza w historii projekcja
filmu animowanego i to właśnie francuska pisarka stworzyła postać znanego na całym świecie Misia Colargola.
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa podopiecznych na Tydzień Frankofonii w Se-ma-for Muzeum
Animacji – pasjonującą i jedyną w swoim rodzaju animowaną podróż do kraju słynącego z wieży Eiffla, bagietek,
beretów i eleganckich perfum.

W trakcie warsztatów plastycznych najmłodsze dzieci będą miały okazję wykonać samodzielnie postać misia z
plasteliny i tkanin, zaś te starsze poznają tajniki tworzenia lalek animacyjnych lub wezmą udział w tworzeniu
scenografii do animacji o Paryżu. Z kolei warsztaty filmowe wprowadzą uczniów we wciągający świat animacji
poklatkowej.

Tydzień Frankofonii w Se-ma-for Muzeum Animacji odbędzie się w dniach 24-27 marca 2014 roku. W warsztacie
plastycznym może wziąć udział grupa złożona z 20-25 osób, zaś w warsztacie filmowym z 10-15 osób. Koszt udziału w
spotkaniu to 10 zł za osobę (warsztat plastyczny) i 15 zł za osobę (warsztat filmowy).

Serdecznie zapraszamy!

TYDZIEŃ FRANKOFONII W SE-MA-FOR MUZEUM ANIMACJI
1. Czas trwania: 24-27 marca 2014 roku;
2. Ilość osób: warsztat plastyczny – min. 20 os/max.25 os.
warsztat filmowy - min. 10 os/ max. 15 os.
3. Cena: 10 zł plastyczny/ 15 zł filmowy;
4. Kontakt:
Se-ma-for Muzeum Animacji
email: muzeum@se-ma-for.com Tel.: (42) 682-26-01
ul. Targowa 1/3 B. 24 (wejście od ul. Tuwima 54)

Fundacja Filmowa Se-ma-for
ul. Targowa 1/3 B. 24
90-022 Łódź, Polska

tel. +48-42 682 26 01
biuro@se-ma-for.com
www.se-ma-for.com

NIP 7251973672
KRS 0000306067
REGON 100525604
Wspomóż naszą działalność przekazując 1% podatku
dochodowego dla Fundacji Filmowej Se-ma-for

Warsztaty dla dzieci - z przedszkola
Warsztaty plastyczne:

Warsztaty filmowe:

„Stwórz swojego Colargola”

„Animowana flaga Francji”

W latach 50. XX w. francuska pisarka Olga
Pouchine stworzyła postać sławnego na całym
świecie Misia Colargola. Na tych warsztatach
dzieci będą mogły samodzielnie wykonać postać
misia z plasteliny i tkanin, a po wszystkim zabrać
go do domu.

Na warsztatach dzieci zapoznają się z techniką
animacji poklatkowej. Każdy z uczestników
będzie zaangażowany w malowanie wielkiej flagi
francuskiej. Każda faza malowania flagi będzie
rejestrowana przez aparat, dzięki czemu
otrzymamy krótki film animowany ukazujący
powstawanie flagi od zera.

Warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej
Warsztaty plastyczne:

Warsztaty filmowe:

„Stwórz swojego Colargola” (to samo,
rozbudowane)

„Animowana flaga Francji” (to samo, tylko
rozbudowane)

W latach 50. XX w. francuska pisarka Olga
Pouchine stworzyła postać sławnego na całym
świecie Misia Colargola. Na tych warsztatach
dzieci poznają tajniki tworzenia lalek
animacyjnych, będą mogły samodzielnie wykonać
postać misia z plasteliny i tkanin, a po wszystkim
zabrać go do domu.

Co kojarzy się z Francją? Jakie są najważniejsze
francuskie symbole? Na warsztatach dzieci będą
malować te symbole, które ułożą się we
francuską flagę. Każdy z uczestników będzie
zaangażowany w zabawę, która przybliży również
technikę animacji poklatkowej. Każda faza
malowania flagi będzie rejestrowana przez
aparat, dzięki czemu otrzymamy krótki film
animowany ukazujący powstawanie flagi od zera.

Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej
Warsztaty plastyczne:

Warsztaty filmowe:

„Scenografia Paryża”

„Francuskie symbole-animacja wycinankowa”

Na warsztatach uczestnicy będą mieli okazję
stworzyć własnoręcznie scenografię do animacji
o Paryżu. Wykonamy poszczególne elementy
scenografii miasta – wieżę Eiffla, Luwr, katedrę
Notre-Dame i wiele innych. Powstanie wspaniała
przestrzenna scenografia stolicy Francji – Paryża.

Podczas warsztatów wyruszymy w podróż po
Francji. Odwiedzimy jej najważniejsze i
najciekawsze zakątki. Uczestnicy samodzielnie
wykonają scenografię do filmu za pomocą gazet,
papieru lub własnoręcznych rysunków. Przy
użyciu tych elementów wykonamy animację na
wieloplanie.
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