FOTODOKUMENT ZO ZÁKULISIA PRÍPRAV
VZDELÁVACEJ INTERAKTÍVNEJ ONLINE INSCENÁCIE

Záverečná fotka celého
tímu po skončení
natáčania. Všetci sú
unavení, ale spokojní.
Tešíme sa, že naše dielo
ide do sveta.

Andrej Andrej musel
pred každým záberom
skontrolovať, či majú
herci v poriadku
mikrofóny.

Keďže je predstavenie
v angličtine a nám
záleží na tom, aby bolo
všetko tip-top, pred
každou scénou si herci
prešli svoj text s našou
angličtinárkou Nikolou.

Naša režisérka Monika
nestratila zmysel pre humor
ani počas dlhého dňa
natáčania.

Naša produkčná Dušana
mala po celý čas všetko
pod kontrolou. Aj vďaka
nej išlo všetko hladko.

Režisérka Monika,
kameramani Peter
a Juraj, ako aj samotní
herci kontrolujú, čo práve
natočili. Nasledovala
porada o tom, či je všetko
v poriadku, alebo musíme
záber točiť znovu.

Pri natáčaní je svetlo
veľmi dôležité.
A Viktor s ním
vie veľmi dobre
pracovať.

Maskérka Simonka
a kostymérka Katka mali
po celý čas plné ruky práce.
Vytvoriť každú postavu
a opravovať kostýmy po
každom zábere, to dá
zabrať. Výsledok však
určite stojí za to.

Robo Mankovecký sa
sústredí pri nahrávaní
pesničiek. Jeho citlivému
sluchu nič neujde
a dokáže za krátky čas
naozaj zázraky.
Dôležitou súčasťou tímu bola aj
šikovná choreografka Ivanka,
ktorá naučila našich hercov
tancovať.

Veselá hudobná rozprávka v kabaretnom štýle s vtipnými
animáciami. Jedinečné prepojenie divadla a učenia
anglického jazyka prostredníctvom online aplikácie a
interaktívnych jazykových cvičení.
Mr Wolf je neúspešný a skrachovaný herec, ktorý žije zo zašlej
slávy starých rozprávok o Červenej čiapočke či Siedmich
kozliatkach. Spoločnosť v jeho samote mu robí susedka, líška
Foxie, ktorá mu jedného dňa mu ukáže svoju najobľúbenejšiu
knihu tradičných anglických rozprávok, kde nájde príbeh o
troch prasiatkach, v ktorom by mohol na staré kolená nájsť
uplatnenie. Mr Wolf neváha ani chvíľu, zbalí si kufor a vydá
sa na dobrodružnú cestu do Anglicka, kde tri prsiatka študujú
architektúru na univerzite v Cambridge...

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