OPEN CALL - Znělka 37. ročníku FAMUFESTu 
SPEKTRUM
Vyhlašujeme výzvu na náměty festivalové znělky 37. ročníku FAMUFESTu
SPEKTRUM!
Proces výběru nejlepšího projektu je pojat jako workshop pro všechny přihlášené tvůrce,
kde studenti získají užitečné zkušenosti.
Téma
Záměrem by mělo být vytvoření projektu, který zaujme široké spektrum diváků.
- slovní moodboard: #playground #diversity
(tato klíčová slova slouží jako inspirace)
Forma znělek
1. video znělka: jednotné téma ve 3 proměnách tzn. 3 mini spoty o celkové délce
max. 3 min
(1 mini spot = max. 1 minuta)
2. rádio znělka: max. 30 sec audio
- reference znělek z minulých let FAMUFESTu zde: https://vimeo.com/famufest
Přihlášky
- obsah přihlášky:
1. v záhlaví jméno autora, katedra, ročník studia
2. námět projektu (1-2 normostrany)
3. vizuální reference (foto/video)
4. předběžný sezam štábu
-

přihlásit se může student FAMU jakékoli katedry se svým námětem, přihláška
musí obsahovat výše zmíněné požadavky

-

přihlášky zasílejte do půlnoci 14.12.2020 ve formátu PDF na e-mailovou
adresu denisa.kopecka@famufest.cz, do předmětu napište “FAMUFEST znělky Vaše jméno” (např.: FAMUFEST znělky - Denisa Kopecká)

Workshop
- všichni přihlášení, nehledě na výsledek, získají možnost zviditelnit sebe a své
nápady
- přihlášení studenti budou mít možnost své náměty konzultovat
- PITCHING - výsledkem workshopu bude finální krátká prezentace (max. 5 min)
jednotlivých námětů, z nichž porota vybere vítězný projekt
- po prezentaci vytvořených námětů znělky FAMUFESTu dostanou studenti
zpětnou vazbu od profesionálů z oboru
- v případě, že se porota nebude moct rozhodnout pro vítězný projekt, vyhrazuje si
právo nevybrat ani jeden z přihlášených projektů
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Výroba znělky
- max. 3 natáčecí dny
- aproximativní rozpočet: externí 50 000 Kč, interní 100 000 Kč
Důležité termíny
- deadline odevzdání přihlášek: 14.12.2020
- konzultace přihlášených námětů: 15.12. - 10.1.2021
- pitching projektů: 15.1.2020
- vyhlášení vítězného projektu nejpozději do 18.1.2020
- výroba znělky: natáčení - leden 2021, postprodukce - 1. polovina února 2021
- deadline odevzdání hotové festivalové znělky pro 37. ročník FAMUFESTu 15.2.2021
S případnými dotazy se obracejte na denisa.kopecka@famufest.cz
*
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Jak napsat námět na znělku FAMUFESTu Spektrum (Mgr. Jasmína Blazević) :
Příběh prvního spotu
Popsat, co se tam děje od začátku do konce. Náznak dialogu nebo voice overu, pokud
existuje
(cca 10 vět)
Příběh druhého a třetího spotu
Buď popsat co se tam děje, anebo vysvětlit jaká je návaznost nebo variace na první spot.
Režijní explikace (cca půl stránky)
Popsat co je pro autora nejdůležitější, na čem si bude nejvíc zakládat (např. barevnost,
zvuková stopa, deformovaný obraz, herecký výkon, humor, lokace, triky....) a jakou to má
souvislost s festivalem FAMUFEST.
Tuto explikaci podpořit obrazem ( fotografie, kresba, malba), zvukem nebo video
referenci
(cca 1 až 2 stránky anebo/a 2 až 3 linky)
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Open call for the 37th FAMUFEST SPECTRUM Teaser Film
We would like to welcome you to apply for the open call of the 37th FAMUFEST
SPECTRUM festival Teaser Film. The selection of the winning concept will be decided
via a workshop and a panel of professional experts.
Topic
The intention should be to create a project that engages a wide spectrum of viewers.
- word moodboard: #playground #diversity
(these key words serve as inspiration)
Form of the teaser
1. video teaser: one common theme for 3 mini spots 3 mins in length (1 mini spot= 1
minute max)
2. radio teaser: up to 30 second of audio
- References of teasers from previous years here: https://vimeo.com/famufest
Application
application content :
1. Name of the author, department, grade of studies
2. Concept for the project (1-2 pages)
3. Visual references (photo/video)
4. Estimate crew list
-

Any student of FAMU regardless their department can apply with their concepts
The application must include requirements as mentioned above

-

Send your application in the form of a PDF before midnight on 14th of
December to this email address: denisa.kopecka@famufest.cz, with the subject:
FAMUFEST Teaser Film - Your name (i.e.: FAMUFEST Teaser Film - Denisa
Kopecká)

Workshop
- All enrolled students will be provided with the opportunity to pitch their project and
to share their ideas
- After the projects have been pitched, the students will receive feedback from our
panel of experts
- PITCHING - The workshop will consist of a short presentation (5 minutes) by the
applicants of their proposed concept, after which the panel will choose the winning
project
- In the case that the panel cannot decide on a winning project, it will sequester the
right not to choose any of the enrolled projects
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Production of the teaser film
- Approximate budget: external 50 000 Kč, internal 100 000 Kč
- Maximum of 3 shooting days
Important dates
- Application Deadline: 14.12.2020
- Consultation of concepts: 15.12. - 10.1.2021
- Pitching: 15.1.2021
- Announcement of the winning project: up to 18.1.2021
- Production of the chosen project: shooting - January 2021, post production - 1.
half of February 2021
- deadline for handing in the completed festival Teaser Film for the 37th
FAMUFEST - 15.2.2021
Please contact via this email address if you have any questions:
denisa.kopecka@famufest.cz
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How to write a Teaser Film concept (by Mgr. Jasmína Blazević)
A story of first spot
Describe what is going on from the beginning to the end. A hint of dialogue or voice over
if exists (around 10 sentences)
A story of second and third spot
Either describe what is happening or explain what connection or variation it has with the
frist spot
Author's explication (about half a page)
Describe what is most important for the author, what he/she will focus on (colours, sound
design, actors, humor, location, special effects,...) and what is its connection to the
FAMUFEST SPECTRUM festival.
Attach some visual references to your explication (i.e.: photo, video, picture, drawing,
sound). One or two pages of references of two or three links.
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