Технічна специфікація
1. Виготовлення рекламного ролика 18-го Міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA.
Ролик має відповідати темі фестивалю 2021, яка сфокусована на дотриманні права
людини на здоров’я.
Цьогоріч ми запросили до співпраці над айдентикою та промо-роликом фестивалю
Анатолія Сурму — автора мультфільмів із Теофіполя Хмельницької області.
Його мультфільми про діда й бабу викликають миттєве впізнавання — від типових
життєвих ситуацій до дрібних деталей: запаркованих дитячих майданчиків, строкатих
килимів чи зелених шпалер на кухні.

В основному фестивальному ролику ми хочемо побачити, як працює Анатолій, почути
його рефлексії на те, як змінився світ і наша країна з початком пандемії Covid 19.
Дізнатись більше про середовище, яке надихає автора на створення таких іронічних і
точних зображень. Ми хотіли б бачити цей документальний ролик з належною
динамікою монтажу, використанням багатокамерної зйомки, фрагментів твочрості
автора, а також авторської музики.
До заявки просимо додавати короткий сценарій/трітмент, а також імена та біографії
творчої групи, яка буде залучена для роботи над роликом.
Із прикладами наших роликів попередніх років можна ознайомитись за цими
посиланнями:
https://vimeo.com/62211601
https://www.youtube.com/watch?v=UjOhgWIjrA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=1
05&t=0s ,
https://www.youtube.com/watch?v=taLvgnGpvpA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index
=60&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=2J5sPBCiyJo
https://www.youtube.com/watch?v=mubpe5WAR1k&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&inde
x=7&t=0s
Технічні вимоги до ролика:
1 Основна версія до 120 секунд, 25fps, розподільна здатність не менше за Full HD
1920X1080, 5.1 (Фонограма 5.1 має бути перезаписана і протестована у сертифікованій
кінозалі), ProRes HQ/DCP. 2 Телевізійна версія – 45 секунд, 25 fps, 16x9, stereo, -12 db,
ProRes HQ.
2. Виготовлення 12 роликів для анонсування програм 18-го Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
Ролики монтуються із трейлерів або самих фільмів, які входять у програму. Матеріали
фільмів для монтажу, а також початкові та фінальні титри будуть надані замовником.
Зразки програмних роликів попередніх років можна переглянути за цим посиланням:
https://www.youtube.com/playlist?list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg

Технічні вимоги до ролика:
до 1,5 хвилини, 25fps, 16Х9, Full HD 1920X1080, stereo, -6 db, ProRes HQ. Витрати на
запис або придбання прав на музику мають бути включені в бюджет. Додатково з
кожного фільму, який входить у програму має бути вирізаний анонсуючий фрагмент
тривалістю 30-40 секунд і наданий у вигляді відео- файлу з тими ж технічними
вимогами. Прохання в наданих цінах визначати суму ПДВ (якщо є).
Загальна вартість замовлення: __________________

