Opis oferty
Czas trwania – przedział czasowy trwania filmu
Nagranie video – wszystkie czynności mające na celu stworzenie materiału surowego, który
następnie zostanie poddany obróbce (montażowi)
Czołówka – około 1-3 minutowa prezentacja Państwa młodych, rodziców, świadków, kościoła,
księdza. Wszystko ubrane w formę animacji komputerowej na podstawie zdjęć (doręczonych, przez
Państwa młodych i fragmentów filmu nagranego przez kamerzystę)
Słowa Papieża – skrót około 1-2 minutowy z przysięgi małżeńskiej, wkładania obrączek wszystko na
podkładzie dźwiękowym ze słowami Jana Pawła II na temat małżeństwa i miłości oraz
z zastosowaniem filtrów ulotnego wspomnienia. Umiejscowione po sekwencji filmowej odjazdu
Państwa Młodych spod kościoła.
Wesoły z tańców – filmik z najciekawszych a zarazem najśmieszniejszych scen z wesela
w przyspieszanym lub zwalnianym tempie lub mix przyspieszania i zwalniania z zastosowaniem
filtrów graficznych np.: typu sepia. Podkładem dźwiękowym jest jakaś szybka melodia
zaproponowana przez nas lub przez Państwa.
Sesja plenerowa – na życzenie Państwa nasz kamerzysta wybierze się razem z Wami na ewentualnie
umówiona fotograficzna sesję plenerową i nagra całość Następnie zostanie z tego nagrania zrobiony
ciekawy teledysk dołączony później do materiału filmowego z umówionym podkładem dźwiękowym
oraz w z ciekawymi efektami montażowymi.
Shrek I – bajkowy filmik do tekstów wziętych ze znanej bajki Shrek z delikatnym podkładem
muzycznym czas trwania około 1-2 minut.
Shrek II cz1 oraz cz2 – dłuższa wersja Shreka I rozbudowana do dwuczęściowego filmiku czas trwania
około 10 minut
Pod teksty – filmik z różnych śmiesznych scen na podkładzie śmiesznych tekstów z filmów polskich
z wplecionymi fragmentami różnych melodii. Czas trwania około 5 minut.
Chwila wspomnień – nostalgiczny teledysk ujmujący najważniejsze elementy całej ceremonii
w kolejności: ubieranie młodego, ubieranie młodej, błogosławieństwo, wyjście z domu, wejście do
kościoła, przysięga małżeńska, wkładanie obrączek, wyjście z kościoła, przywitanie przez rodziców
przed domem weselnym, pierwszy taniec, fragment oczepin, krojenie tortu weselnego, pożegnanie
końcowe.
Nadruk na DVD – wykonanie kolorowego nadruku na płycie Mat-DVD lub Glossy-DVD ze zdjęć
dostarczonych przez Państwa Młodych.
Pudełka z okładkami – pudełka na płyty DVD z okładkami wykonanymi graficznie na bazie zdjęć
Państwa Młodych wydrukowanymi na papierze fotograficznym.
W grę wchodzą również inne propozycje zgłoszone przez Państwa. Jesteśmy młodym, kreatywnym
i bardzo elastycznym zespołem ludzi, którzy w jak najlepszy sposób chcą utrwalić niezapomniane
chwile Waszej uroczystości.

