Physical computing
pro mladé inovátory a tvůrce
4.-7.6. 2018 v Institutu intermédií FEL ČVUT

Institut intermédií při FEL ČVUT www.iim.cz vám nabízí čtyřdenní kurz zaměřený na tzv.
Physical computing.
Institut intermédií (IIM) byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze,
Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických uměni. Základní vizí bylo vytvořit
jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a
uměleckých oborů.
Kurz je určen pro všechny kreativce, kteří chtějí využívat nové technologie v divadle,
výstavnictví, interiérovém designu a samozřejmě na poli IT a robotiky. Fantazii se meze
nekladou! Jedním z cílů kurzu je propojování uměleckých a technických disciplín. Umělec si
najde svého programátora, programátor svého umělce!
Naučíte se programovat mikropočítač a jeho napojení na čidla, ovládající cokoli chcete.
Rozsvítí se světlo podle pohybu osoby v místnosti, rozezní se hudba, předměty se dají do
pohybu……otevřené možnosti pro navrhování „chytrých“ interiérů a staveb, pro divadelní a jiné
performance, interaktivní výstavy a mnoho dalšího.
Seznámíte se s unikátním prostředím Institutu intermédií, kde vznikala představení pro Novou
scénu Národního divadla, ale i instalace prezentované po celém světě…
Datum konání: 4. - 7. června 2018
Kurz bude probíhat v Institutu intermédií FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.
Cena kurzu je 1200,- Kč. Na doporučení pedagoga v přihlášce vybereme dva studenty,
kteří dostanou stipendium v podobě snížené ceny kurzu 500,- Kč. O stipendium žádá za
studenta vedoucí pedagog doporučujícím dopisem k přihlášce. Kurzovné se platí první
den kurzu v hotovosti na místě oproti příjmovému dokladu.
Kontakt: katerina.mikulcova@fel.cvut.cz , tel. 224352343 , www.iim.cz.

Přihláška
Physical computing čili Bastlení pro mladé inovátory a
tvůrce
jméno a příjmení účastníka:……………………………………………………………………………
adresa trvalého bydliště:………………………………………………….........................................
datum narození:……………………………………………………………………………………..........
škola (adresa, ročník, vedouc pedagog):……………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………............
motivace, proč se hlásíte na kurz, co od kurzu čekáte:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………............
zkušenost s bastlením, napište i když žádnou nemáte:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………............
pro případ žádosti o stipendium doporučení pedagoga:
………………………………………………………………………………………………………............
podpis zástupce (rodiče) u účastníků mladších 18 let:
………………………………………………………………………………………………………............
vyplněnou přihlášku vytiskněte a oskenujte a pošlete emailem na
katerina.mikulcova@fel.cvut.cz, nebo poštou na adresu
Institut intermédií, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6,16627.

