Тренінговий курс 24 години
“Арт-техніки новорічних свят“
Дата проведення: 24-26 листопада 2017 з 10 по 18 годину

Основа курсу - практикум для спеціалістів галузі, дискусії з експертами
індустрії свята, інтерактивна ігрова форма спілкування. На Вас чекає
пошук нових форм і методів, використовуваних при підготовці і
проведенні новорічних програм, цікаві та незвичайні елементи свят та
робота над конкретними проектами у творчій лабораторії. Ви отримаєте
нові знання, досвід та круті креативні ідеї через спілкування з
професіоналами і, звичайно, сертифікат учасника!
Запрошуємо до участі організаторів новорічних святкових заходів,
фахівців установ культури всіх рівнів, аніматорів, менеджерів святкових
і event-агентств, артистів та ведучих ігрових програм, Дідів Морозів та
Снігуроньок, завучів з позакласної роботи, а також організації з
оформлення новорічних свят.

Програма навчання:
 Алгоритм роботи зі створення новорічного свята
 З чого все починається або як працювати з замовником
 Сучасні види та форми новорічного заходу. Модні тенденції
2017-2018 року
 Новорічний АРТ-простір
 Технологія режисерсько-постановочного підходу. Практикум з
режисури новорічного свята
 Сценарій новорічного свята
 Ігротехніка. Гра як основний компонент новорічних святкових заходів
 Новорічні образи. Школа Діда Мороза і Снігуроньки
 Круглий стіл: Новорічні ігрові програми. Новорічне
театралізоване дійство
 PR з нуля: як правильно просувати себе

СПІКЕРИ ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ:
Євгенія Міняйло
Ведуча,
тамада,
конферансьє,
церемонімейстер,
організатор
і
режисер-постановник!
Досвід роботи ведучою з 2009 року. У
2015 році відкрила власне агентство
організації свят "Шалена Подія", з 2016
року Член ради «Клубу Київських
Ведучих».
Викладач
кафедри
сценічного
мистецтва в Інституті екранного
мистецтва.
«Прекрасне почуття гумору та колосальна енергетика завжди зі мною!»

Валерія Сєрова
Режисер, сценарист, педагог з фахових
дисциплін, диктор. Автор понад 300 пісень,
багато з яких стали шлягерами і принесли
популярність своїм виконавцям.
Режисер-постановник музичних номерів,
автор ідеї
у підготовці Новорічного
корпоративну: компанії Майкрософт (2010),
банку «Креді Агріколь» (2011). Головний
режиссер, сценарист, ведуча щорічного
масового свята в Петропавлівській Борщагівці:
театралізоване дійство, концерт зірок естради,
народне гуляння, ярмарок тощо.
Старший викладач кафедри сценічного
мистецтва в Інституті екранних мистецтв.

Олена Музиченко

Отримала вищу освіту (1999-2004) за
спеціальністю "Диктор та ведучий ТБ".
Професійна ведуча урочистих заходів понад 17
років. Генеральний директор Арт-студії "PartyBoom" і власниця дитячого клубу "ПАТИ-БУМ".
Член Ради "Клубу Київських Ведучих ". Актриса
і ведуча.

Марія Юшина

Отримала вищу освіту за спеціальністю
«Реклама та зв’язки з громадськістю».
Редактор програми «Ранок з Інтером»,
помічник директора з корпоративного PR на
телеканалі «Інтер» (2014 – 2015 роки).
Помічник директора з розвитку «Студія
Квартал 95» (2015 – 2017 роки).
Особистий асистент та SMM-спеціаліст
Жаннет Падалки (бізнес-коучинг, тренінги з
особистісного зростання).

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?
Для участі у тренінгу необхідно заповнити Google-форму
https://goo.gl/forms/6dPYSdlsqUkaYKZt2 та оплатити 50% від
вартості — 1250грн — на рахунок інституту.
У разі завчасної повної оплати - наступні знижки:
 до 05.11 - 2000 грн за повний курс;
 до 12.11 - 2200 грн за повний курс;
 до 19.11 - 2400 грн за повний курс.
Вартість повного тренінгового курсу без знижки - 2500 грн.
Наша адреса: вул. Закревського 22 (FilmUA). Комфортно буде доїхати
від метро Петрівка (101 та 151 маршрути) або метро Чернігівська
(маршрути 233 та 528, трамваї №28, 32, 35). Зустрінемо за чверть на
десяту біля центрального входу.

Чекаємо на Вас!

