
 

 

 

FINÁLE GASTRO JUNIORU BUDE JINÉ I DÍKY VÁM 
 

Podobně jako řada měst, obcí, krajů a subjektů po celém světě se i finále soutěže Gastro Junior Brno 

2015 – Bidvest Cup za Vaší podpory rozvlní v tanečním rytmu!  

 

Jak na to? Sestavte svůj filmový tým, najděte mezi sebou herce, zapojte učitelský sbor, mistry 

odborného výcviku, zaměstnance podniků, kde máte praxi, najděte zajímavé místo a natočte originální 

videoklip v duchu taneční mánie spojené s populárním hitem Happy od zpěváka Pharrella Williamse. 

 

Své nesestříhané videoklipy pošlete nejpozději do 12. prosince 2014 na e-mail 

GastroJuniorBrno@gmail.com nebo v případě velkého souboru využijte službu www.uschovna.cz. 

Z Vámi zaslaných klipů sestříhá náš profesionální technik jeden videoklip, který bude představen na 

finále v Brně. Organizátoři vyberou nejzdařilejší klip a jeho autory ocení při vyhlášení výsledků soutěže.  

 

Došlé videoklipy budeme průběžně umísťovat na Facebook !!! Potvrďte svoji účast a buďte součástí 

skvělé komunity lidí z oboru.  

(odkaz: https://www.facebook.com/events/1531063253772897/?fref=ts) 

 

A jaké má mít videoklip parametry? Zde jsou: 

 

� minimální rozlišení 1280×720 (HD/720p) 

� na šířku (při natáčení na smartphone) 

� při natáčení si pusťte song Happy, abyste tančili do rytmu. Důležité jsou emoce, radost, pohyb, 

tanec. Když se u natáčení budete bavit, bude to ve videu vidět ☺ 

� natáčejte v prostorech, kde je dostatek světla, nebojte se vyrazit ven. 

� dělejte různé velikosti záběrů (detaily, polocelky, celky), experimentujte  

� různé úhly, pohyb kamery (pozor na rozklepaný obraz!), aby video bylo dynamické (inspirujte se 

jinými videi na YT) 

� záběry nijak neupravujte (nepřidávejte efekty, texty, nemanipulujte s barvami) 

� pošlete materiál s původní zvukovou stopou kvůli synchronizaci (tj. i s písničkou Happy v pozadí) 

 
Zasláním videoklipu dáváte organizátorům právo umístit klip na Facebook, Youtube a využít jej pro 

vytvoření finálového videoklipu, který bude promítnut na finále v Brně. 

 

Přispějte svou akčností, nápady k rozradostnění celého finále v Brně. Buďte s námi happy ☺!  

 

Těšíme se na Vás i Vaše videa. 

 

Váš tým organizátorů 


