Novinky ze školy Michael
Dny otevřených dveří
Od 23. 11. do 30. 11. v 8.30–15.30 hod. je
možné si dohodnout individuální návštěvu školy
a konzultace k přihlášce ke vzdělávání,
talentovým zkouškám a přípravným kurzům na
tel. 702 265 150 (Gabriela Kupčová), nebo 602
314 047 (Lucie Scholzová), příp. 602 442 456
(Zdeňka Popeláková).Ve stejném období lze
přihlášky odevzdávat osobně.
Zároveň Vás srdečně zveme na den otevřených
Další termíny dnů otevřených dveří:
14. 1., 28. 1., 11. 2. 2021.

dveří on-line. Připojte se a setkejte se s vedením
školy, studijním oddělením a vedoucími
studijních oborů. Zeptejte se na vše, co Vás
ohledně studia a chodu školy zajímá.
Těšíme se na Vás!
Den otevřených dveří se bude konat 26. 11.
2020 od 15 do 17 h a je přednostně určený pro
uchazeče o studium uměleckých oborů.
Zde najdete odkazy k připojení:
www.skolamichael.cz/cs/zajemci-o-studium/dnyotevrenych-dveri/

/

Velký úspěch našich studentů
filmařů v soutěžích
V soutěži The 48 Hour Film Project musí za
48 hodin soutěžní týmy natočit, sestříhat a
odevzdat film podle jasně daných pravidel a
zadání. Nejlepší filmy se následně promítají v
krátkém filmovém koutku v Cannes. V letošním
roce se této soutěže zúčastnilo i pět týmů naší
školy. Z celkového počtu 32 soutěžných týmů
se náš tým Lumery Pictures Patrika

Neztratili se ani další studenti naší školy. Do

Vokouna, Dominika Vajce a Natálie Šubrtové
ze SŠ se svým filmem Přes okno umístil na

nominace na Studentský pohár se probojoval i film
Vzpomínky na život týmu Avale Markéty

skvělém 3. místě. Stejný tým ještě získal cenu

Sehnalové, Patrika Soroka, Nely Dostálkové z

za produkci a speciální uznání od režiséra Jana

VOŠ. Tento tým získal navíc diváckou cenu a byl
nominován v dalších dvou kategoriích. Tým

Lengyela. Byl také nominován v dalších šesti
kategoriích, včetně Studentského poháru. Moc
týmu Lumery Pictures blahopřejeme!

Tadeáše Skrbka, Jana Valáška, Tomáše
Singera a Tomáše Prose z VOŠ 4k-meramani s
filmem Veronika byl nominován v 1. kategorii a
zabodoval nejlepším filmovým plakátem.

/

Ocenění v soutěži Pražský
filmový kufr
Velký úspěch dosáhl Michal Špejra, student 2.
ročníku filmového oboru, když zvítězil na filmovém
festivalu Pražský filmový kufr 2020. Se svým
filmem Balík získal toto ocenění v kategorii Hraný
film (16-20 let). Film dále dostal i další cenu ve
zvláštní kategorii „(Ne)bezpečný svět“. Máme
velkou radost a Michalovi blahopřejeme. Jeho
vítězný film můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=VrbPZKOC0ks
Ve stejné soutěži uspěl ještě Marek Chaloupka,
student 4. ročníku filmového oboru, když získal
čestné uznání poroty za filmy V zajetí doby a Ve
hvězdách.
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Nechcete již pokračovat odebírat tyto e-maily? Na nás mrzí. Odhlásit se můžete zde
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