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OFERTA dla SZKÓŁ, INSTYTUCJI KULTURY, BIBLIOTEK, ORGANIZACJI,
STOWARZYSZEŃ.
Szanowni Państwo.
Nazywam się Mirosław Ropiak i od 16 lat zajmuję się realizacją filmową. Do tej pory byłem związany
z różnymi ośrodkami kultury, firmami wszelkiego rodzaju i stowarzyszeniami.
Od stycznia 2017 r. rozpoczęło działalność moje studio filmowe MIROFILM, które obejmuje:

- Produkcję i realizację: filmy reklamowe, fabularne, dokumentalne, instruktażowe, spoty, teledyski,
eventy firmowe, filmy z imprez kulturalnych, rejestracja koncertów (dowolna ilość kamer), filmy
weselne, urodzinowe, programy tv itp.
- Edukację filmową: warsztaty, szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Praktyczne i teoretyczne
dot. historii kina i realizacji filmowej.
- Reklamę: projekty graficzne, loga, banery, plakaty, ulotki, itp.
Prowadzenie kont portali społecznościowych.
- Hobbystyczne i niekomercyjne prowadzenie Klubu Filmu Niezależnego.

Do Państwa kieruję ofertę realizacji filmów z wydarzeń kulturalnych, szkolnych, imprez,
wycieczek, zajęć, rejestrację koncertów (także na kilka kamer), realizację spotów promujących dane
wydarzenie. Filmy te mogą Państwo umieścić np. na swoim youtube, facebooku, rozdać na płytach
DVD lub BluRay osobom zainteresowanym albo przekazać telewizji.
Poniżej przedstawiam linki do kilku moich realizacji o powyższym charakterze:
1. "W Cieniu Tęczy" trailer Musicalu
2. Kurs fryzjerstwa Atena
3. Bal Sportowca Klubu Olimpijczyka Sokolnia
4. Animo Anima piosenki dla dzieci
5. Sonda uliczna nt. smogu
6. Kurs kroju i szycia. Atena
7. Dni Rybnika
8. O chlebku
9. Koncert w Juliuszu
10. Zapowiedź imprezy
11. Plener
12. Rybnickie Boże Narodzenie
13. Zapowiedź RePefeNe
14. Wieczór Sztuk
15. Jesień Chóralna 2006
16. Lubomierz
17. Silesia Gospel

18. Pokaz dzianin
15. Targi

Powyższe realizacje miały miejsce na przestrzeni wielu lat.
Poniżej znajdują się linki do moich realizacji koncertów na kilka kamer:
Małgorzata Ostrowska i 6na6 z Gwiazdami -2009
Robert Czech Sounds Smugglers - Flying in the sky
Arie spod familoka Mariana Makuli
"W Cieniu Tęczy" trailer Musicalu
CENA REALIZACJI (zdjęcia i montaż):
FILMU Z WYDARZENIA/EVENTU: 600 ZŁ
FILMU REKLAMOWEGO, SPOTU: 500 ZŁ
KONCERTU: od 500 do 1000 zł (na jedną kamerę), lub na kilka kamer 2000 zł + 200 zł od każdej
drugiej dodatkowej kamery.
Filmy realizujemy w jakości FullHD lub 4 K. Podane wyżej ceny dot nagrań FullHD.
Gotowe filmy otrzymują Państwo w pliku MPG4 lub dodatkowo na DVD lub BluRay
OFERTA DOTYCZĄCA PROWADZENIA WARSZTATÓW FILMOWYCH teoretycznych
i praktycznych z historii kina i realizacji filmowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Jestem absolwentem studiów pedagogicznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie),
co ułatwiło mi pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi. Dla wszystkich tych grup wiekowych
prowadziłem szereg warsztatów filmowych i teatralnych, byłem jurorem na festiwalach filmowych i
teatralnych.
Współpracowałem ze Stowarzyszeniem „Wzrastaj” z Jastrzębia (realizacja filmu z dziećmi z Domu
Dziecka), Stowarzyszeniem „Puchate” z Gaszowic (realizacja jasełek z "trudną" młodzieżą), Miejską
Biblioteką Publiczną w Godowie (cykl warsztatów „Godów TV”), Urzędem Gminy Godów i z wieloma
innymi jednostkami.
W zależności od grupy wiekowej warsztaty obejmują wybrane zagadnienia:
- teoria: Poprowadzenie prelekcji na temat szeroko pojętego filmu (historia kina, kino współczesne,
reżyserzy, operatorzy, aktorzy filmowi, „realizacja filmu od pomysłu po dystrybucję”): 150-200 zł za
pełną godzinę.
-praktyka. 1. Omówienie realizacji filmu krok po kroku. 2. Praca z kamerą. 3. Zaprezentowanie siebie
przed kamerą. 4. Praktyczne zajęcia z oświetlenia filmu. 5. Praca z mikrofonem. Dźwięk w filmie.
6. Praca z aktorem. 7. Pisanie scenariusza filmowego. 8. Podział ról na aktorów i realizatorów. Casting
do filmu. 9. Kręcenie poszczególnych scen. 10. Rekwizyty i scenografia. 11. Montaż filmu.
12. Wspólne oglądanie ukończonego filmu.
CENA WARSZTATÓW:
- Przygotowanie i prowadzenie warsztatów filmowych jednodniowych: 500 do 1000zł
- Przygotowanie i prowadzenie warsztatów filmowych kilkudniowych: 1500 do 3000zł

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy! Mirosław Ropiak

