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Filmas uzņemšanas pasākums, kurā tiek iesaistīta visa komanda – izvēlēti režisori un 

attiecīgajām lomām aktieri. Noslēgumā Oskara balvas pasniegšanas ceremonija 
 
 

Kino uzņemšana (Oskara ceremonija) 
 
Pasākuma mērķis: Noorganizēt lietderīgu un interesantu komandas pasākumu, kas vērsts uz komandas 
saliedēšanu, komunikācijas un sadarbības uzlabošanu, kā arī atpūtu un aizbēgšanu no ikdienas rutīnas 
 
Kā tas notiek - Pasākuma koncepts: Tiek izvēlēta filma (iespējams, atbilstoša uzņēmuma vērtībām un tml.). Tiek 
izveidotas filmēšanas grupas (vēlams ap 10 cilvēku vienā grupā). Filmas uzņemšana notiek profesionāla operātora 
vadībā. Filmu montāža. Vakara daļā – filmu pirmizrādes un Oskara ceremonija (Oscar Night) 
 
Kur tas notiek: Viesu mājā, restorānā vai jebkādā interesantā apkārtnē ar piemērotu vietu Oskara ceremonijai 
 
Programma - piemērs 
Ievaddaļa: 

- Iepazīšanās un iejušanās kinoindustrijas sfērā (mūzika, video, tēli, atmosfēra...) – dalībniekiem ierodoties 
- Iepazīšanās ar uzņemamās filmas scenāriju, žanra izvēle vai izloze (komēdija, romantika, trilleris un tml.) 
- Epizožu sadalīšana un filmēšanas grupu izveide, rekvizītu un tērpu saņemšana 
- Lomu sadale un režisori – katram dalībniekam jāpiedalās kādā epizodē (vēlams) 

Filmas uzņemšana: 
- Filmēšanas grupas pēc sava scenārija uzņem savu filmu; sagatavo plakātu - afišu filmas prezentācijai 
- Filmēšana tiek veikta profesionāla operātora pavadībā. Filmēšana notiek pēc komandas ieskatiem - telpās, 

ārā uz ielas un tml., atbilstoši savam scenārijam. Process ir aizraujošs un radošs, kas prasa savstarpēju 
sapratni, komunikāciju un sadarbību 

Filmēšanas beigas: 
- Gatavošanās Oscar Night ceremonijai 
- Vakariņas 
- Filmu montāža – asistē galvenais režisors, izvēlas specefektus un tml. 
- Izklaidējošas aktivitātes: foto sesijas / modes skate / Oscar Quiz 

Noslēgums: 
- Vakara atklāšana, dalībnieku - filmēšanas komandas ierašanās (sagaidīšana / pieteikšana) 
- Filmu pieteikšana - reklāma (plakāts). Filmu pirmizrādes 
- Žūrija, Oskaru pasniegšana, runas, šampanietis. Nominācijas katrai komandai par labo darbu – 

visatraktīvākā filma, labākais komandas darbs, labākais aktieru darbs utt. 
- Ballīte: Mūzika, DJ, vakara konkursi... 

 
Uzņemamā filma: var būt saistīta ar uzņēmuma vērtībām vai tieši otrādi – izklaidējoša, bezrūpīga... Iepriekš 
uzņemtās filmas: Zelta zivtiņa, Sarkangalvīte un vilks, Šerloks Holms, Matrix, Pasaka par vērdiņu...      
 
Pasākums var sākties pēcpusdienā un ilgt līdz naktij. Rīta daļā var būt arī kāda cita pasākuma daļa, piemēram, 
Pilsētas sacensība. Tas var būt kā lielisks gada noslēguma pasākums apvienojumā ar Ziemassvētku balli ar 
grezniem tērpiem, maskām un tml. 
 
Ilgums: 1 diena 
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