Zadanie konkursowe
Wyobraźcie sobie, że kręcicie swój film i szukacie miejsc, w których można go zrealizować,
czyli LOKACJI FILMOWYCH na Śląsku!
Wybierzcie się na spacer po katowickich
lokacjach filmowych*. Możecie pójść wyznaczoną przez nas trasą albo odwiedzić tylko
wybrane punkty z naszej listy.
Zróbcie zdjęcie lub narysujcie wybrany obiekt/
obiekty, a następnie zaaranżujcie plastycznie
przestrzeń wokół niego, by stał się elementem
Waszej filmowej opowieści.
Pamiętajcie, że wybrane przez Was lokacje
muszą być dopasowane do historii, którą
chcecie przedstawić, dlatego koniecznie opiszcie
– w kilku zdaniach – o czym jest Wasz film.

możesz narysować odwiedzone lokacje w ramkach

film owej taśmy!

NIKISZOWIEC*
zabytkowe osiedle wybudowane z czerwonej cegły
ponad 100 lat temu!

KAWIARNIA/BAR DOBRA KARMA*
zlokalizowana
pięknej
XX-wiecznej
kamienicy
w centrum Katowic, może być tłem do historii
detektywistycznej … albo spotkania zakochanych…

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA
AKADEMICKA*
czy to ulubione miejsce jakiegoś szalonego naukowca?

KINOTEATR RIALTO:
monumentalny budynek z początku XX wieku. W jego
pięknych wnętrzach obejrzycie film z filiżanką herbaty
lub kawy.

KINO ŚWIATOWID:
kino studyjne, które ukrywa się w podwórzu… Drogę do
niego wskaże wam piękny neon.

TEATR ŚLĄSKI:
może bohater waszego filmu udaje się na uroczystą
premierę spektaklu?

MUZEUM ŚLĄSKIE:
dawna kopalnia węgla została zamieniona na kopalnię
kultury. Obrazy umieszczone są aż 14 metrów pod
ziemią!

KINO KOSMOS:
chociaż nazwę ma kosmiczną, to budynek niektórym
kojarzy się z basenem… A Wam?

SPODEK:
znak rozpoznawczy Katowic, który wygląda jak statek
UFO.
Jest
to
hala
widowiskowo-sportowa
- miejsce organizacji koncertów, zawodów i innych
wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych.

SUPERJEDNOSTKA:
to budynek zaprojektowany przez architekta
Mieczysława Króla. Jest w nim tyle mieszkań, że
mogłyby tam zamieszkać wszystkie dzieci ojca
Wergiliusza, 101 dalmatyńczyków i jeszcze zostałoby
całkiem sporo miejsca.

NEON „ZACHÓD SŁOŃCA”:
umieszczony
katowickiego
zmroku.

*

nad
Rawą
wypływającą
spod
Rynku. Najefektowniej wygląda po

punkty poza trasą

Zdjęcia gotowych prac wraz z opisem filmu prześlijcie na
adres e-mail: m.debniak@kosmos.katowice.pl
Regulamin konkursu dostępny na stronie
http://kosmos.katowice.pl/kino-kosmos-dla-dzieci/
*Zaproponowane przez nas lokacje filmowe są obecnie
zamknięte. Zachęcamy do oglądania ich z zewnątrz.
Konkurs dla uczestników w wieku 8-13 lat.

To jedna ze stron publikacji podobna do tej, którą
znajdziecie w „KINOTKACH”
„KINOTKI. Notatnik filmowy” to miejsce na Twoje zapiski
z filmowych podróży. To książka, która towarzyszyć Ci
będzie podczas każdej wizyty w kinie oraz w czasie
domowych seansów z rodziną lub przyjaciółmi. KINOTKI
staną się świadkiem Twoich filmowych refleksji, pierwszych
zachwytów i niezapomnianych kinowych odkryć.
„KINOTKI. Notatnik filmowy” dostępny w sprzedaży
wysyłkowej (na stronie silesiafilm.com/wydawnictwo/ ) i już
wkrótce w dobrych księgarniach kameralnych w całym
kraju oraz w kinach IF Silesia Film po ich ponownym
otwarciu.
Cena: 24,99 zł

KINOTKI

mapa lokacji
filmowych

