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Málokto si uvedomuje, že dobré 
svetlo pomôže dotvoriť atmosféru 
ako máloktorý z prostriedkov. 
Lightdesigner Ints zvláda hravo aj 
náročné svietenie priestoru  
s plátnom.

Divadelná maskérka Nina je 
jedným z ľudí, podieľajúcich 
sa na premene našich hercov. 
Napríklad herečka Michaela  
sa vďaka nej premenila hneď  
na 5 postáv!

Čím viac postáv, tým viac 
premien a teda kostýmov. 
Kostymérka Katarína dohliada 
na to, aby bolo všetko 
nachystané, v prípade potreby na 
mieste upravené a hercom sa v 
kostýmoch pohodlne hralo.

Žiadne filmovanie sa nezaobíde 
bez kameramana. Kameramani 
Peťo a Maťo hľadali poctivo tie 
najlepšie a najzaujímavejšie uhly. 

Keďže projekt je určený ako 
edukačný materiál pre výuku 
anglického jazyka - hercov 
a gramatiku kontrolovala 
native speakerka Stephanie. 

Na prácu hercov  
a kameramanov dohliadala 
za monitorom po niekoľkých 
dňoch už trochu unavenymi 
očami režisérka Zuzana. 

Anglický interaktívny vzdelávací projekt American 
dream prináša dobrodružnú cestu  stredoškoláka 
Otta Vyskočila, ktorého pre jeho lásku ku streetartu prezývajú 
Otto Writer. Otto sa vďaka pričineniu rodičov musí vydať na 
výmenný študijný pobyt do amerického Kansasu. Projekt 
American dream ponúka spojenie hraného príbehu 
a interaktívnej angličtiny. Na podklade cesty Otta po Amerike 
a jeho dobrodružstve na novej škole si žiaci majú možnosť 
prejsť témy cestovanie, vzdelanie, či reálie súvisiace s USA.

Nejde o tradičný divadelný záznam,  
ale o štúdiovú nahrávku pripravovanú so zreteľom 
sprostredkovať pútavou a vizuálne príťažlivou formou 
príbeh s edukatívnym rozmerom, ktorého cieľom 
je rozšíriť študentom slovnú zásobu v už spomínaných 
oblastiach. Dej je niekoľkokrát prerušený cvičeniami, ktoré 
pomôžu upevniť či zrekapitulovať slovnú zásobu jednotlivých 
častí, či preveria gramatické zručnosti študentov.

Šedá eminencia projektu, 
osoba bdejúca nad 
harmonogramom a celkovým 
organizačným zabezpečením, 
produkčná Duška, stíhala dokumentovat 
aj samotnú prípravu projektu.
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