
     štyri živly 

     občianske združenie 

     novackého 2 

     841 05 Bratislava 
 

 
DETSKÉ 4 ŢIVLY PONÚKNU WORKSHOPY, KONCERT AJ KVALITNÉ FILMY 

15. Letný filmový seminár 4 ţivly: LÁSKA  

7. – 11. 8. 2013, Banská Štiavnica 

 

Aj tento rok sa v rámci jubilejného 15. Letného filmového seminára 4 ţivly: LÁSKA 

uskutoční jeho samostatná sekcia DETSKÉ 4 ŢIVLY. V dňoch 9. – 11. 8. 2013  ponúkne 

hravý a tvorivý priestor, ktorý v deťoch (a ich rodičoch) zaručene prebudí lásku k filmu. 

Okrem čajovne Klopačka sa časť aktivít bude odohrávať v priestoroch tvorivo-vzdelávacieho 

centra Terra Permonia. Vzhľadom na narastajúci záujem o aktivity pre rodiny s deťmi 

organizátori tento rok rozšírili program. Jeho súčasťou sú animačný a hudobný workshop, 

exkurzia do premietacej kabíny kina Akademik, workshop Pristrihni si s KINEČKOm 

a filmové projekcie z DVD a 16mm filmu. Okrem pestrého programu bude v priestoroch 

čajovne Klopačka k dispozícii aj detský kútik s kreatívnymi hračkami od firmy Kidsworld 

a spoločenskými hrami od firmy iHRYsko.sk. 

V rámci animačného workshopu deti pod vedením lektorov Vandy Raýmanovej, 

Kataríny Kerekesovej, Petra Košťála a Paľa Ďuráka vyrobia krátky bábkový film na tému 

Láska. Na hudobnom workshope deti pod vedením lektorov Tona Gútha, Jana Boldiša 

a Pauly Pelić vytvoria hudbu ku krátkemu filmu. Na workshope Pristrihni si s KINEČKOm si 

môžu okoloidúci kresliť, vyškrabávať či otláčať svoje vlastné vizuály do kúska 16mm 

filmového pásu. Takto upravené filmové okienka sa zlepia do výsledného experimentálneho 

filmu. Na záver Detských 4 ţivlov – v nedeľu 11. 8. 2013 – prebehne v Terre Permonii 

verejná prezentácia výsledkov všetkých troch workshopov: premietanie bábkového filmu 

z animačného workshopu a experimentálneho 16mm film z workshopu Pristrihni si s 

KINEČKOm, účastníci hudobného workshopu zahrajú naživo hudbu, ktorú zložili ku 

krátkemu filmu. Na záver prezentácie je pripravený koncert detí z banskoštiavnickej odnože 

medzinárodnej hudobnej iniciatívy ((superar)).  

Vstup na všetky podujatia je zdarma, okrem projekcie filmu Až príde kocúr (vstupné 

2,50 EUR, s akreditáciou zdarma). Animačný a hudobný workshop sú z kapacitných dôvodov 

určené len vopred prihláseným účastníkom.   

 

Podujatie finančne podporila Nadácia Tatra banky. Realizované s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Za zapožičanie spoločenských hier 

organizátori ďakujú firme iHRYsko.sk, za zapožičanie hračiek firme Kidsworld.  

 

Kontakt: Silvia Klasová, 0903 458 910, silvia.klasa@gmail.com. Viac informácií na www.4zivly.sk. 

 

mailto:silvia.klasa@gmail.com
http://www.4zivly.sk/
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PROGRAM DETSKÝCH 4 ŢIVLOV: 
piatok, 9. august 2013  

čajovňa Klopačka 

10,00 – 18,00 animačný workshop (pre vopred prihlásených účastníkov) 

14,00 – cca 18,00 detský kútik  

15,00 premietanie filmu Princezná nevesta (r. Rob Reiner, USA, 1987, 98 min.) a krátkych 

filmov Poďte pane, budeme sa hrať! (r. Břetislav Pojar, Miroslav Štěpánek, 

Československo, 1965, cca 45 min.)  

 

Terra Permonia 

12,00 – 18,00 hudobný workshop (pre vopred prihlásených účastníkov) 

 

sobota, 10. august 2013  

čajovňa Klopačka 

10,00 – 18,00 animačný workshop (pre vopred prihlásených účastníkov) 

11,00 – cca 18,00 detský kútik  

14,00 premietanie filmov Barón Prášil (r. Karel Zeman, Československo, 1961, 83 min.) a 

Wall-E (r. Andrew Stanton, USA, 2008, 98 min.) 

 

Námestie svätej Trojice oproti kinu (v prípade nepriaznivého počasia Terra Permonia) 

15,00 – 18,00 workshop Pristrihni si s KINEČKOm 

 

Terra Permonia 

10,00 – 18,00 hudobný workshop (pre vopred prihlásených účastníkov) 

16,00 premietanie 16mm filmu Aţ príde kocúr (r. Vojtěch Jasný, Československo, 1963, 

101 min., vstupné 2,50 EUR, s akreditáciou zdarma) 

 

Kino Akademik 

17,30 exkurzia do premietacej kabíny (zraz pred kinom Akademik) 

 

nedeľa, 11. august 2013 

čajovňa Klopačka 

11,00 – 18,00 detský kútik  

15,30 premietanie filmu Malá morská víla (r. Karel Kachyňa, Československo, 1976, 84 

min.) a krátkych filmov No počkaj! (r. Vjačeslav Kotenočkin, ZSSR, 1969 – 1986) 
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Terra Permonia 

15,00 – 16,30 verejná prezentácia výsledkov animačného workshopu, hudobného 

workshopu, workshopu Pristrihni si s KINEČKOm a koncert hudobného projektu ((superar)) 

Banská Štiavnica  

 

Zmena programu vyhradená, všetky filmy premietané v slovenskom alebo českom znení.  

 

 

15. Letný filmový seminár 4 ţivly: LÁSKA 

 

Organizátor: OZ štyri živly 

 

Hlavný partner: MPhilms 

 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond  

 

Projekt vznikol s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 

 

Partneri: Veľvyslanectvo USA v SR, Indická ambasáda v Slovenskej republike, České 

centrum Bratislava, Poľský inštitút Bratislava, Slovenský filmový ústav, Mesto Banská 

Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Art Café, Čajovňa Klopačka, Stredná priemyselná 

škola S. Mikovíniho, Steiger, Carexpres, ART FILM n. o., Asociácia slovenských filmových 

klubov, Bumbum Satori, Neviditeľná Štiavnica, BenQ  

 

V4 partneri: EducationTalentCulture, CINE-MIS, Kultura na Granicy 

 

Mediálni partneri: Kinečko, Kinema.sk, Rádio Devín, Rádio_FM, BBoline.sk, ZVonline.sk  

 

Detské 4 ţivly finančne podporila Nadácia Tatra banky  

 

Detské 4 ţivly sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky 

 

Partneri Detských 4 ţivlov: Čajovňa Klopačka, Terra Permonia, iHRYsko.sk, Kidsworld 

 


