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Málokdo si uvědomuje, jak moc 
světlo pomáhá dotvořit atmosféru 
každé situace. Světelný
designer Ints ale hravě zvládá  
i nejnáročnější svícení prostoru  
s plátnem.

Divadelní maskérka Nina je 
jednou ze skupiny lidí, kteří 
se podílejí na proměně našich 
herců. Například herečka 
Michaela se díky ní mohla 
přeměnit dokonce v pět různých 
postav!

Čím více postav, tím více 
proměn a to znamená také hodně 
kostýmů. Na to, aby byly všechny
perfektně připraveny, dohlíží 
garderobierka Katarína. Pokud 
je nutná rychlá oprava nebo má
herec s kostýmem nějaký 
problém, tak je Katarína vždycky 
nablízku s jehlou a nití.

Žádné filmové natáčení se 
neobejde bez kameramana.  
Naši kameramané Peťo a Maťo
poctivě hledali ty nejlepší úhly  
a záběry.
 

Protože je tento projekt 
určen jako edukační  
materiál pro výuku 
anglického jazyka, tak 
gramatiku a jednotlivé herce 
přímo na place kontrolovala 
speakerka Stephanie.

Na práci herců  
a kameramanů po celou 
dobu přes monitor dohlížela 
režisérka Zuzana.
 

Anglický interaktivní vzdělávací projekt American dream 
přináší dobrodružnou cestu středoškoláka Otto Vyskočila, 
kterému pro jeho lásku k streetartu přezdívají Otto Writer. Otto 
se díky svým rodičům vydá na výměnný studijní pobyt do 
amerického Kansasu. Projekt American dream nabízí spojení 
hraného příběhu a interaktivní angličtiny. Na základě Ottovy 
cesty poAmerice a dobrodružství, které zažívá na nové škole, si 
studenti mají možnost projít témat jako je cestování, vzdělání 
nebo reálie související s USA.

Nejde o tradiční divadelní záznam,  
ale o studiový záznam natočený přímo se záměrem
zprostředkovat poutavou a vizuálně přitažlivou formou příběh 
s edukativním rozměrem. Cílemprojektu je rozšířit studentům 
zábavným způsobem jejich slovní zásobu. Děj je přerušen sérií 
cvičení, ve kterých si žáci mohou zrekapitulovat nová slovíčka 
z jednotlivých částí příběhu a prověřit svou gramatickou 
zručnost.

Šedou eminencí projektu, 
osobou bdící nad harmonogramem 
a celkovým organizačním
zabezpečením byla produkční Duška, 
která při vší své práci ještě stihla 
zaznamenávat,i samotnou přípravu 
projektu.
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Režie: Zuzana Galková
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Kostýmy: Veronika Ďurišová, Katarína Hajduková
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Jazyková spolupráce: Stephanie Staffen
Lightdesigner: Ints Plavnieks
Technická spolupráce: Dušan Dobiaš
Zvuk: Viktor Krajčí, Andrej Pekár
Kamera: Peter cherry, Martin Pěntka
Střih: Peter cherry
Maskérka: Nina Málková
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