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RICHENZA

die Projektinformation - project information

die Projektinformation
die Produktion:
die Filmemachern:
die Länge::
das Filmendatum:
Distribution:

mehr Informationen:

project information
joy-joy, z.s.
Videostudio PP Jičín
cca 90 minut
2018 - 2019
DVD, Internet

více informací:
Facebook: Richenza Projekt
joy-joy.org

:production
: filmmakers
:length
:date of filming
:distribution

more information:

hlavní role / die Hauptrolle / starring

Karolína Chvojková

Oliver Ghuli Szabó

cíle projektu
●

vytvořit amatérský historický film z počátku 14. století o Richenze, české a polské královně, známé pod jménem Eliška Rejčka

●

dosáhnout maximální možné autenticity v oblasti kostýmů, hudby, prostředí...

●

… za co nejmenších finančních nákladů - využijeme granty a sponzorské dary, ve filmu budou hrát “neherci” atd.

●

společenský a kulturní zisk: film bude zdarma nabídnut školám a bude opatřen anglickými (případně německými) titulky

●

radost z tvoření a sdílení zkušeností a zážitků

die Projektzielen

aims of the project

●

den Amateur-historisch-spielfilm über die
tschechische Königin Richenza aus dem 14.
Jahrhundert schaffen

●

to create an unprofessional historical feature
about Richenza, the Czech queen ruling in the
14th century

●

die Maximalauthentizität erreichen - die
Kostümen, die Musik, das Milieu...

●

to reach the maximal authenticity - costumes,
music, surroundings...

●

gleizeitig mit den möglich Minimalkosten - die
Dotation und die Spendenutzung, die
NonSchauspieler

●

(all at once) on the possibly lowest budget - using
grants and donations, non-actors cast etc.

●
●

der Sozial und Kulturbeitrag: der Film wird den
Schulen gewidmet sein und die Untertitel
hinzugefügt werden

social and cultural benefit: the film will be
offered to schools for free and accompanied by
English (or German) subtitles

●

benefit in the joy of creating and sharing the
experience

●

der Beitrag in der Form von der Bildungsfreude
und der Elebnissen- und der Ehrfahrungteilung

O FILMU
●
●

příběh se věnuje zejména pražskému období královnina života
filmovat se bude hlavně na hradě Kost a v prostředí Českého ráje

ZUM FILM
●
●

die Geschichte erzählt vornehmlich vom Pragzeitraum Lebensdauer der Königin Richenza
die Dreharbeiten sind in der Burg Kost und Tchechisches Paradies geplant

ABOUT THE FILM
●
●

the story describes mainly the Prague era of Richenza´s life
the filming will take place at Kost castle and the Czech Paradise

KONTAKTY / DIE KONTAKTEN / CONTACTS
Lenka Dajčová

Pavlína a Pavel Podobský

produkce - scénář

režie - kamera - postprodukce

www.joy-joy.org

www.videostudiojicin.cz

Facebook: Richenza Projekt

Facebook: Videostudio PP Jičín

lenkadajcova@seznam.cz

videostudiojicin@email.cz
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