POZVÁNKA
Vážení přátelé,
je mi ctí Vás pozvat na natáčení volného pokračování cyklu
„OTVÍRÁNÍ LESA“,
v tomto roce pod názvem

Muka Rabštejnská
Základní data:
Účast:
Druh akce:
Místo:
Kdy:
Hromadný sraz:
Doprava:
Počet míst:
Komunikace:
Odjezd zpět:
Mzda:

Nábor komparzu, rozdělení do týmů, "natáčení"
Obraz 22 – Úpravy areálu
Rabštejnské ateliéry PAVALEX, s.r.o.
18. - 20. 3. 2016
vrátnice u Rabštejnských ateliérů GPS: 49.897843, 15.749637
vlastními motopřibližovadly, popřípadě i vlakem do Chrudimi (domluvit!)
omezen, doporučuje se rezervovat si místo komparsisty u produkce
e-mail stehlik.srubak@seznam.cz, telefon: 602 259 727
dle produkce a plánu natáčení, nejpozději v neděli cca 16:00 hod.
dobrý pocit při tvorbě dějin kinematografie Rabštejna

S sebou si vezměte:
spací pytel, toaletní potřeby, baterku, pracovní oděv a obuv (uzpůsobte počasí v době natáčení),
dobrou náladu a vše, co uznáte za vhodné. Stanování s vlastním stanem umožněno Kdo má, vezměte
i hudební nástroj. Na akci není hromadné stravování zajištěno. Plánuje se individuální i hromadný
přesun k Míše („Skorohospoda“, karty nebere! ). (P.S. Jedině s platným PINem do zástavy )
s
UPOZORNĚNÍ:
1. Vzhledem k náročnosti organizace "natáčení" a chystanému „návalu“ komparzistů, potvrďte,
prosím, svoji případnou účast na níže uvedený kontakt produkce.
2. Natáčení je určeno pro komparz starší 11 let. Mladší nadšenci se mohou zúčastnit jen v doprovodu
rodičů. (Kojení není zajištěno, zdravotní pohotovost v Chrudimské patologii).
3. Individuální doprava na táborovou základnu je možná. V případě potřeby kontaktujte produkci.
4. Stálý okruh komparzistů se mění a proto pomoc každého z Vás, na doplnění registru je vítána.
5. Pokud Vám omezené časové možnosti dovolují účast pouze na jeden ze dvou dní, produkce
upřednostňuje sobotu, kdy se bude natáčet náročná davová scéna v areálu budoucího stanového
městečka.
6. Pokud máte nějaké kamarády, či rodinné příslušníky, kteří by chtěli pomoci, neváhejte a vezměte je
s sebou po předchozí registraci u produkce. Buďte chytří - shánějte lidi na natáčení! Výrazná
bonifikace pracovních činností!
Dík moc všem.
Na všechny se těší produkce:
Miloš Stehlík
mobil:602 259 727
e-mail: milos.stehlik@srubak.cz
web: www.srubak.cz

