
Informacija apie stovyklą. 

Liepos 8-15 dienomis vyks stovykla "Medijų laboratorija", skirta 16-18 metų jaunimui. 
Stovyklos trukmė - 8 dienos. Vieta - Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo 
sodyba (Šeteniai, Kėdainių raj.). 

Stovykloje mokysiesi: 

 filmuoti ir montuoti filmuotą medžiagą, 
 susipažinsi su scenarijaus kūrimo, ir skaitmeninio montažo pagrindais, post-produkcija, 
 viso proceso metu naudosi profesionalią įrangą. 

Stovyklos metu bus suformuotos nedidelės komandos, kurių kiekviena, sukurs po 
audiovizualinį produktą: reportažą, o gal ir video klipą. Grupės bus nuolat lydimos ilgametę 
tarptautinę patirtį turinčių profesionalų. 

Stovyklos vadovė - Jolanta Donskienė (psichologė, moksleivių ugdymo programų vadovė, 
daug metų dirbo projekte, skirtame gabiems vaikams). 

Stovyklos mentoriai: 

 Rytis Zemkauskas - televizijos žurnalistas, laidų vedėjas, scenarijų autorius bei 
prodiuseris, rašytojas, VDU docentas. 

 Giedrius Savickas - teatro ir kino aktorius, vaidinantis Oskaro Koršunovo ir Andželikos 
Cholinos teatruose, sukūręs vaidmenis kino filmuose "Kaip pavogti žmoną", 
"Valentinas vienas", "Patriotai", "Zero 3", "Trys milijonai" ir kituose, taip pat "Sidabrinės 
gervės" laureatas. 

 Egidijus Aleksandravičius - VDU "Academia cum laude" vadovas, profesorius, 
istorikas, Lietuvių išeivijos instituto direktorius, publicistas, daugelio knygų apie 
Lietuvos istoriją autorius. 

 Kristijonas Jakubsonas - įvairių audiovizualinių projektų kūrėjas, operatorius, montažo 
režisierius, turintis daugiau nei 10 metų patirtį. 

 Laisvūnas Karvelis - televizijos ir kino operatorius, turintis daugiau nei 20 metų patirtį ir 
pelnęs ne vieną tarptautinį apdovanojimą. Jis nufilmavęs ne vieną dešimtį kino filmų. 

Stovykloje dalyvausi kūrybinėse dirbtuvėse, mokysiesi medijų raštingumo, kūrybiškai 
taikyti čia įgytas žinias, susipažinsi su video kūrimo technika, interviu menu, suprasi, kaip 
naudojamos šviesos filmavimuose. Stovykloje išbandysi žurnalisto ir operatoriaus 
profesiją, mokysiesi filmuoti ir montuoti video medžiagą. Taip pat analizuosi kino filmus, 
susipažinsi su dokumentikos kūrimo užkulisiais. 

Stovyklos kaina - 90 EUR (!) ir jokių papildomų mokesčių. Projektą dalinai finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba. 

Į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas (3 kartai per dieną), profesionali filmavimo 
ir montavimo įranga ir meninės priemonės. 

Daugiau informacijos ir registracija: 

Mob. +370 674 25198 

El. paštas: mediju.laboratorija@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/Medij%C5%B3-stovykla-moksleiviams-
254242638266973/about/  
 

Jeigu kiltų papildomų klausimų, prašome skambinti 8 674 25198. 
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