Dotyczy: Zapytanie Ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację nagrania spektaklu baletowego do
opery F.Nowowiejskiego poprzez Artystów Państwa zespołu oraz młodymi adeptami sztuki
wybranymi przez Państwa Mistrzów pod kątem ich umiejętności artystycznych. Nagranie powinno
odbywać się w formule Mistrz-Uczeń i dotyczyć 300 młodych ludzi których obejmą:
Warsztaty z rękodzieła artystycznego 01.07-30.11.2017, 10 grup 30 osobowych.
Zawierać będą zajęcia z eco - designu, wykorzystania materiałów naturalnych i recyklingowych.
Warszaty będą zawierać elementy edukacji ekologicznej, młodzież będzie uczyć się wykorzystywania
materiałów, w sposób sprzyjający ochronie ekologicznej najbliższego otoczenia.
Warsztaty taneczne 01.02 -30.09.2018, 30 grup po 10 os
Na podstawie nagranego muzycznego „Legenda Bałtyku” grupa tancerzy choreografów przygotuje
grup tancerzy amatorów do wykonania choreografii ruchu w ujęciu tańca współczesnego, techniką
polską.
Instruktorzy - Film do prowadzenia warsztatów filmowych w terminie 01.02 -30.09.2018, 5 grup 10 os
Filmowa grupa warsztatowa, pod okiem instruktorów będzie realizować następujące zadania:
Sfilmowanie elementów krajobrazowych charakterystycznych dla regionu Małopolski przygotowanie
materiału dokumentalnego dotyczącego obrazu wsi w oczach młodych ich mieszkańców, sfilmowanie
ruchu tancerzy przygotowanie pełnego reportażu z realizacji i przygotowań projektu, Grupy
warsztatowe przygotują wstępne obróbki filmowe i montaż oraz kluczowanie materiału. Nauczą się
podstaw pracy reżyserskiej, operatorskiej, monterskiej. Przygotowane materiały przekażą do dalszej
obróbki grupom animacyjnym
Zwracamy się o przygotowanie oferty kompleksowej zawierającej
-   koszty honorarium kostiumologów pracujących z przyszłymi tancerzami nad kostiumami
wykorzystującymi współczesne pojęcie etno-designu.
-   Koszty materiałów do wykonania kostiumów
-   Koszty honorarium instruktorów tańca, choreografa
-   Koszty honorarium instruktorów filmowych
-   Najem i wypożyczenie niezbędnego sprzętu filmowego i oprogramowania
-   Najem sal prób, warsztatowych i studia blu green lub green screen odpowiednich dla 300 os.
-   Niezbędny transport autokarowy
-   Angaż specjalistów oświetleniowcych podczas nagrań studyjnych.

Efektem rzeczowym pracy Państwa Mistrzów i Młodych zaproszonych Artystów powinno być
nagranie studyjne wysokiej jakości spektaklu baletowego które będzie przekazane dalszym
małopolskim zespołom Artystycznym ( animacji multimedialnych) do stworzenia multimedialnego
DVD.
Nagranie powinno zostać dostarczone do 15.01.2019r.
Miasta które powinny być uwaględnione podczas prowadzenia wrsztatów:
Wadowice, Nowy Sącz, Kraków, Alwernia, Myslenice, Miechów, Tuchów. Wolbrom, Limanowa,
Skała, Bochnia, Zawoja
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie oparty na:
Poziom Artystyczny 50%

Kompleksowość oferty 25%
Cena 25%
Termin składnia ofert upływa w dniu 19.05.2017 o godz.15.00
Oferta powinna zawierać
-   Nazwę i Adres Oferenta
-   Opis wprost do opisu zawartego w prośbie o ofertę
-   Wartość oferty brutto
-   Wartość oferty netto
-   Wartość podatku Vat
-   Termin ważności oferty

