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Kaliska Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w partnerstwie z
serwisem Outriders i Pracowni? Multimediów WP-A w Kaliszu UAM w Poznaniu organizuje
nieodp?atne wakacyjne warsztaty reporta?u multimedialnego. Zg?oszenia na warsztaty mo?na
przesy?a? do 5 sierpnia.

 „Multimedialny Kalisz" to dwumiesi?czne warsztaty multimedialne wykorzystuj?ce nowoczesne
technologie, które odb?d? si? w Kaliszu. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych
pog??bianiem swojej wiedzy z zakresu obywatelskiego dziennikarstwa oraz reporta?u
multimedialnego i nowych mediów. „W tradycyjnym reporta?u autorem jest osoba pisz?ca, w
interaktywnym jest wielu wspó?autorów. Zaczyna si? oczywi?cie od pomys?u. Pó?niej w grupie
reporter-programista-designer musi odby? si? rozmowa, jak taki materia? b?dzie realizowany,
jak b?dzie wygl?da? wizualnie. Potem pracuje reporter: robi research, rozmawia z bohaterami,
„produkuje” poszczególne komponenty. A kiedy stworzy finaln? wersj? tekstu, materia?em
zajmuje si? designer i przedstawia swoje propozycje na „ugryzienie” tematu. Jak wida?, ?eby
taki reporta? opublikowa? potrzeba kilku miesi?cy pracy” - mówi Jakub Górnicki w wywiadzie
dla http://www.nowyfolder.com/jakub-gornicki-wywiad/ , twórca startupu
medialnego https://outride.rs/, partnera projektu, którego misj? jest dzia?anie na rzecz rozwoju
rzetelnego i obiektywnego dziennikarstwa.

Uczestnicy warsztatów wspólnie z ekspertami z Outriders b?d? pracowa? nad reporta?ami
multimedialnymi przez dwa miesi?ce. Dzi?ki wykorzystaniu nowoczesnych ?rodków wyrazu
oraz bazowaniu na archiwalnych i wspó?czesnych materia?ach, uczestnicy nie tylko podnios?
swój poziom kompetencji artystycznych i twórczych, ale lepiej poznaj? histori? i wyzwania
miasta, w którym ?yj?. 

Projekt jest kontynuacj? rozpocz?tych w 2015 i z sukcesem zrealizowanych w 2016 roku w
Kaliszu warsztatów reporta?u „Obywatele Maj? G?os". Projekt otrzyma? dofinansowane ze
?rodków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Terminy warsztatów:

18-19 sierpnia
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25-26 sierpnia

1-2 wrze?nia

Formularz zg?oszeniowy i szczegó?owe informacje na stronie: www.fundacjafrik.pl lub pod
adresem: kontakt@fundacjafrik.pl.
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