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1,2,3, ACÇÃO!!!
ADVERTISING TEAM

Criatividade é a palavra mais importante neste evento que se assemelha aos Óscares
de Hollywood! Esta actividade irá ter lugar ao ar livre e permite que os participantes
possam viver um dia de filmagens como se estivesses num estúdio de Hollywood.
Actores, directores, maquilhagem, catering e todos os outros grandes componentes de
uma grande produção estão presentes nesta actividade.
Irá ser pedido as equipas de filmagem para comprarem algum material e alugarem salas
de montagem e edição com o dinheiro que lhes for atribuído no início da actividade.
Depois, seguiremos um guião e dividiremos as tarefas de uma maneira que nos permitirá ver um filme em 2 minutos. E ACÇÂO!
As equipas terão à sua disposição todo o material necessário, (câmaras, claquetes, cadeiras de realização, guarda-roupa, salas de edição e de som e ajuda de profissionais).
Durante o jantar, serão atribuídos Óscares em várias categorias, Melhor Filme, Melhor
Caracterização, Melhor Comédia, e por aí em diante, por um júri que irá visualizar todos
os filmes durante o mesmo jantar.

INCLUI / INCLUDES:

Sob Consulta / Under Consultation.

GRUPOS / GROUP:

Mín. /Max. Sob Consulta / Min./Max. Under Consulting

LOCAL DE PICK UP / PICK UP POINT:
Lisboa, Porto e Faro / Lisbon, Oporto and Faro

Creativity is the most important word in this event witch looks like the Hollywood Oscars! The action will take place indoor. It allows the participants to live a filming day like
if they were in a Hollywood studio. Actors, directors, producers, make-up, catering, and
all the components of a great production are present in this activity.
It will be asked for the filming teams to buy some materials and to rent visual and edition
rooms with the money given at the beginning.
Afterwards, they shall follow the script and divide their tasks in a way that should make
possible for us to see a movie in 2 minutes. And ACTION!
The teams will have at their disposal all the necessary materials
(cameras, claquettes, director chairs, cloths, sound and edition rooms and professional
help).
During dinner, Oscars will be given away in a decorated room where all the videos will
be projected and the jury will give special awards for several categories such as “Best
Movie”, “Best Makeup”, “Best Comedy” and so on.
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