


Vieta: Šeteniai, Kėdainių raj., Česlovo Milošo sodyba

Laikas: birželio 26 – liepos 3 d.

Trukmė: 8 dienos

Medijų stovykloje, kuri vyks ypatingoje vietoje, Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo sodyboje, esi kviečiamas 

praktiškai išbandyti ir susipažinti su įvairiomis šiuolaikinėmis medijų formomis. Stovyklos metu bus suformuotos nedidelės  

komandos, kurių kiekviena, naudodama profesionalią filmavimo įrangą, sukurs po trumpametražį filmą. Grupės bus nuolat lydi-

mos ilgametę tarptautinę patirtį turinčių režisierių ir aktorių. 

Taip pat stovykloje Tu dalyvausi profesionalų kūrybinėse dirbtuvėse, mokysiesi kūrybiškai taikyti čia įgytas žinias, susipažinsi su 

video kūrimo technika, suprasi, kaip naudojamos šviesos filmavimuose, kaip kuriamas garso dizainas. 

Stovykloje išbandysi aktoriaus, operatoriaus ir režisieriaus profesiją, mokysiesi filmuoti ir montuoti video medžiagą. Taip pat mo-

kysiesi analizuoti kino filmus ir įdomiausias reklamas, retorikos meno ir kaip reprezentuoti/pristatyti savo idėją. 

Paskutinę stovyklos dieną savo filmą pristatysi tėvams ir draugams.

Dėstytojai

Kaina: 200 EUR (į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas,  

maitinimas, profesionali filmavimo ir montavimo įranga  

ir meninės priemonės)

Registracija pirmą stovyklos dieną birželio 26 d. 16.00–17.30 val.

Leonidas Donskis – VDU profesorius, filosofas, rašytojas,  

visuomenės veikėjas, idėjų istorikas ir socialinis analitikas.

Jolanta Donskienė – psichologė, moksleivių ugdymo programų vadovė.

Titas Petrikis – VDU docentas, kompozitorius, aktyviai kurian-

tis muziką filmams, teatrams, televizijų laidoms, koncertinėms  

programoms, dainoms bei kitiems audiovizualiniams projektams. T. Petrikio muzika buvo 

keturis kartus nominuota Lietuvių kino apdovanojimui „Sidabrinė gervė“. Europos kino aka-

demijos bei Lietuvos kino akademijos narys, sukūręs virš 30 filmų Lietuvoje ir užsienyje.

* Programa gali nežymiai keistis dėl nenumatytų aplinkybių



Kristupas Sabolius – filosofas (VU), rašytojas, scenaristas, filmo  

„Lošėjas“, kuris tapo pirmuoju Baltijos šalių filmu įtrauktu į San Sebastiano kino festi-

valio programą, o Lietuvos kino ir televizinio kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė 

2014“ buvo pripažintas geriausiu metų filmu, scenarijaus autorius,  kūrybinių dirbtu-

vių vadovas.

Arvydas Dapšys – kino, televizijos ir teatro aktorius, režisierius. 

Eglė Mikulionytė – teatro aktorė ir režisierė, teatro „Jaja” vadovė.

Marius Pinigis – šiuolaikinio šokio šokėjas, 6 metus praleidęs Kauno šokio teatro „Aura“ trupėje, 

pastaruoju metu aktyviai dirbantis ir keliaujantis kaip laisvai samdomas šokėjas, choreografas, 

pedagogas. Šoka įvairiuose šiuolaikinio šokio spektakliuose Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, daug 

keliauja po užsienį su pripažinimo sulaukusiu spektakliu „ID:D&G“. Šiuo metu intensyviai dirba 

prie naujo spektaklio „(g)round zero“.

Rytis Juodeika – filosofas, „Apple“ kūrybos vadovas (LT), buvęs BBDO (Ukraina)  

kūrybos vadovas. 

Povilas Petrauskas – Baltijos koučingo centro vadovas, sertifikuotas koučingo trene-

ris, mokymų apie lyderystę ir savęs pažinimą vadovas.

Registracija iki birželio 15 d.  

El. p. mediju.laboratorija@gmail.com

Telefonas pasiteiravimui: +370 674 25198

Registracijos mokestis: 30 EUR 

(neatvykus į stovyklą, avansas negrąžinamas) 

Vietų skaičius ribotas.


