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Ústí nad Labem 4. 6. 2018

SHORT STUDENTS‘ FILM CONTEST JE FILMOVÝ FESTIVAL A TAKÉ SOUTĚŽ
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
pořádala další ročník filmového festivalu Short Students‘ Film Contest.
Promítalo se v Hraničáři.
Na katedře anglistiky Pedagogické fakulty UJEP vymysleli způsob, jak propojit
vysokoškolskou výuku se zábavnou formou učení. Vše vzniklo v rámci předmětu, který
vede americký pedagog Anthony Laue.
Anthony Laue se v minulosti proslavil i režírováním filmu Aussig (2010), který
pojednává o životě na akademické půdě. Právě jeho režírování se stalo inspirací pro
mnoho studentů. Tak vznikl Short Students‘ Film Contest – Soutěž krátkých
studentských filmů.
Dnes v pořadí již šestý ročník filmového festivalu začíná na semináři anglického
jazyka, kdy studenti dostanou za úkol napsat a natočit vlastní krátkometrážní film.
V letošním roce se k ústeckým vysokoškolákům přidali také kolegové z Technické
univerzity v Chemnitz a dokonce studenti obou ústeckých gymnázií, ze „Stavbařky“
a z „Jateční“.
„Z letošních účastníků mám radost,“ říká BcA. Anthony Laue z katedry anglistiky PF
UJEP a organizátor festivalu. „Je skvělé, že se se svými filmy zapojili i němečtí
studenti, ústečtí gymnazisti či španělští studenti z Erasmu. Klasicky jsme, samozřejmě,
viděli báječné filmy studentů UJEP,“ doplňuje Tony.
Účast na festivalu je motivována nejen zájmem zkusit si natočit film v angličtině, ale
také jeho soutěžním charakterem. Tři nejlepší snímky jsou totiž finančně ohodnoceny.
Vítězi letošního ročníku se stali:
1. místo
2. místo
3. místo

Kilogram – Gymnázium Stavbařů
Onielle – katedra anglistiky, Pedagogická fakulta UJEP
What We Have to Say – Gymnázium Jateční

Ročník 2018 přinesl ještě další novinku v podobě vydání časopisu The Funky Little
Journal. Jedná se o časopis kreativního psaní, který každoročně publikuje místní a
mezinárodní spisovatele v angličtině. Redaktory časopisu jsou Tony Laue a Cecile
Sandten, vychází na Pedagogické fakultě UJEP. Festivalové číslo The Funky Little
Journal aktálně otisklo jména výherců letošního ročníku Lipmannovy ceny (Lipmann
Prize), která se uděluje třem nejlepším spisovatelským kouskům studentů z celé
Evropy. Letos se o druhé a třetí místo podělili čeští studenti:
1. místo
2. místo
3. místo

Marina Ivanova – A Sip of Sunshine (Bulharsko)
Dominik Bohm – Human (Česká republika)
Klára Míčkočková – About Trees (Česká republika)

„Doufáme, že se nám díky úspěchu letošního ročníku podaří zvýšit množství
a rozmanitost filmů z dalších škol pro příští rok,” uzavírá Anthony Laue.
Kontakt: Mgr. Anna Havelková, anna.havelkova@ujep.cz, 475 283 175, 775 605 802
Odkaz na fotografie k volnému užití: Z filmového festivalu Short Students‘ Film
Contest 2018; archiv UJEP
https://filesender.cesnet.cz/?vid=527ae0a8-7029-0528-f28d-00003d0676a8
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