
Kultur    Bildung    Wissen Kultura Edukacja Wiedza

Projektnummer: ERN-SN-19.08.29-839
Begünstigter: Internationales Begegnungszentrum 
St. Marienthal
Partner: DPFA EUROPRYMUS Sp. z o.o. – Szkoły Tęcza 
w Zgorzelcu

Zeitraum: 01.09.2019 – 31.12.2019
EFRE-Förderung: 13.748,33 EUR

Numer projektowy: ERN-SN-19.08.29-839
Beneficjant: Internationales Begegnungszentrum St.
Marienthal
Partner: DPFA EUROPRYMUS Sp. z o.o. – Szkoły Tęcza 
w Zgorzelcu

Okres: 01.09.2019 – 31.12.2019
EFRR-dofinansowanie: 13.748,33 EUR

Projektziel

Verbesserung der internationalen Kommunikation 
durch ein deutsch-polnisches Filmcamp

Cel projektu

Poprawa komunikacji międzynarodowej dzięki
niemiecko-polskiemu obozowi filmowemu

Kamera läuft! - internationales deutsch-
polnisches Filmcamp

Kamera akcja! – międzynarodowy 
niemiecko-polski obóz filmowy
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Projektbeschreibung

Ein internationales deutsch-polnisches Filmcamp
fand vom 14.-18.10.2019 in St. Marienthal/ Ostritz
statt. Jugendliche aus Deutschland und Polen 
beschäftigten sich in dieser Woche intensiv mit dem 
Thema "Film", entwickelten eigene Drehbücher, 
erhielten Schauspieltraining, wurden in Kamera-
und Produktionstechnik eingewiesen und 
produzierten 3 Kurzfilme zu unterschiedlichen 
Themen mit einer Spielzeit von jeweils ca. 10 
Minuten. Die Filme wurden am 18.10.2019 einem 
größeren Publikum (Freunde, Familie, Bekannte) im 
Rahmen einer Abschlussveranstaltung öffentlich 
präsentiert. Zudem sind sie im Internet auf der Seite 
der SAEK öffentlich zugänglich. Mit Unterstützung 
der Sprachmittler wurden die Sprachbarrieren sehr 
schnell abgebaut, so dass man sich sehr gut 
untereinander verständigte und aktiv am Projekt 
teilnahm. Vor allem auch in der gemeinsamen 
Freizeit festigte sich der Zusammenhalt der 
Teilnehmenden, es wurden Freundschaften 
geschlossen und man tauschte sich intensiv aus.

Opis projektu

Międzynarodowy polsko-niemiecki obóz filmowy 
odbył się w dn. 14-18 października 2019 r. w St. 
Marienthal/ Ostritz. Młodzi ludzie z Niemiec i Polski 
intensywnie zajęli się w tym tygodniu tematem 
„film”, opracowali własne scenariusze, przeszli 
szkolenie aktorskie, zostali przeszkoleni w zakresie 
techniki filmowej i produkcji oraz wyprodukowali 3 
krótkie filmy o różnej tematyce i czasie projekcji 
ok. 10 minut każdy. Filmy zostały zaprezentowane 
szerszej publiczności (przyjaciołom, rodzinie, 
znajomym) w dniu 18 października 2019 r. podczas 
finałowej imprezy. Ponadto są one dostępne na 
stronie internetowej SAEK. Przy wsparciu 
pośredników językowych zostały bardzo szybko 
przełamane bariery językowe, dzięki czemu 
bardzo dobrze przebiegała wzajemna 
komunikacja i wszyscy aktywnie uczestniczyli w 
projekcie. Szczególnie podczas wspólnie 
spędzanego czasu wolnego umacniano więzy 
pomiędzy uczestnikami, nawiązywano przyjaźnie i 
prowadzono intensywną wymianę.


