Filmski tabor Kolpa redno sofinancira
Občina Črnomelj

Filmski tabor Kolpa občasno sofinancira:

V delavnici Animiranega filma občasno z animacijami
opremijo tudi nastajajoči dokumentarni film.
(foto: arhiv ZIK, 2012)

Organizator Filmskega tabora Kolpa:

Udeleženci tabora spoznajo tudi delo z najmodernejšimi
tehničnimi pripomočke, ki se jih danes uporablja pri
ustvarjanju filmov (foto: Dragana Stanković, 2016)

Partner v Filmskem taboru Kolpa je Ekonomska
šola Novo mesto – smer medijski tehnik, ki poskrbi za izposojo tehnične opreme in projektu
nudi dodatno promocijo med dijaki.

Naslov:
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

E-naslov:
filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si
Spletna stran:
www.zik-crnomelj.eu
Filmski tabor Kolpa najdete nas na
facebooku
Filmi dosedanjih taborov so na ogled
tudi na Youtubu

Razvijamo filmsko
ustvarjalnost

Filmski tabor Kolpa poteka od leta 2008
enkrat letno v Beli krajini konec junija oz. v
začetku julija in traja tri do štiri dni
Filmski tabor Kolpa je projekt, ki spodbuja
filmsko ustvarjalnost mladih, vzgaja na filmskem področju in omogoča ustvarjalno družijo
s slovenskimi filmskimi strokovnjaki.
Namenjen je slovenskim dijakom in je
popolnoma brezplačen!
Filmski tabor Kolpa je pomemben vzgojno-izobraževalni
projekt, ki med drugim omogoča, da se mladi filmarji občasno srečajo tudi s slovenskimi filmskimi legendami.
(foto: arhiv ZIK, 2013)

Občasno na Filmskem taboru Kolpa sodeluje tudi slovenska
igralka Mojca Funkl. (foto: Rok Biček, 2009)

Prednost pri sprejemu na tabor imajo udeleženci, ki izkazujejo predhodne filmske izkušnje in opredelijo svojo željo po vključitvi na
tabor. Zaradi brezplačne udeležbe tabor
omogoča vključitev vsem nadarjenim mladim
filmarjem.

Režiserka Maja Weiss je bila pobudnica za organizacijo
tabora. Kot mentorica delavnice Dokumentarni film je
sodelovala na večini dosedanjih taborov. (foto: arhiv
ZIK, 2008)

Tudi režiser Rok Biček redno sodeluje na Filmskem taboru
Kolpa. (foto: arhiv ZIK 2013)

Režiser Janez Lapajne je kot mentor delavnice Igrani film
svoje znanje delil na večini dosedanjih Filmskih taborov
Kolpa. (foto: arhiv ZIK, 2016)

V posamezni delavnici (Igrani, Animirani in
Dokumentarni film), ki jo s svojim asistentom
vodi uveljavljeni slovenski filmski ustvarjalec,
ustvarja do največ 9 udeležencev. Veliko časa
na taboru je posvečenega komentiranju, pogovorom ob ogledih filmskih klasik ter medsebojnemu sodelovanju udeležencev.

Zdravnica Zora Konjajev razlaga o dogodkih, ko se je med
2. svetovno vojno v Črnomlju formirala slovenska državnost. (foto: arhiv ZIK, 2017)

