ZPRÁVA PROJEKTU AVC-SH
ZA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010
2. pololetí 2009, 1.7. - 31.12. 2009
1. ÚVOD
Hlavními cíli je sdružovat kolektiv mladých nadšených lidí, kteří ve svém volném čase vytváří
videa, točí přednášky a zdokonalují se v činnostech, které se pro mnoho z nich později stane jejich
oborovým zaměřením.
Tento projekt v minulosti vznikl nejen za účelem zjednodušit přístup k výukovým materiálům
studentům a veřejnosti, ale hlavně pro pobavení a navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými
členy.
AVC sdružuje dvě skupiny lidí, specializující se na video a audio. Hlavní cíle tohoto projektu
zaměřujeme do oblasti audia, kde jeho řešitelé chtěli předat své zkušenosti ostatním členům a sami
se v nich zdokonalit.
Chtěli bychom umožnit lidem pracující se zvukem rozvíjet svoje zkušenosti, poskytnout možnosti
pro její tvorbu, nahrávání a mastering. Pořádat školení vlastních lidí v oblasti záznamu zvuku,
navázat spolupráci s hudebnami, umět pořídit záznam jednotlivých hudebních nástrojů či v
budoucnu celé kapely. Umožnit kreativním nadšencům různých žánrů vytvářet nové produkty
používané při ozvučování videí tvořené některým z jiných týmů.
2. AKTIVITA, INFORMACE O ČINNOSTI
Aktivita :
Realizace základů nahrávacího studia a plánování jeho rozvoje
Kompletní ozvučení akce Prvák na Strahově
Realizace první nahrávky ve studiu – písničky pro Ukmedia.cz
Menší nahrávky: Lenka Martinů (konzervatoř), Hana Havlová, Jana Kudrnovská
Natočení písniček pro kapelu Twisted Timber
Roztočení demo-cd kapely Twisted Timber
Zvučení na Bažantrikulaci (bude 3.12.)
Pomoc s kurzem Spafi (víkend 4.-6.12.)
24.11. byla první seznamovací schůzka pro budoucí členy, kterých přišlo 11 (většina se ozvala na
článek v infomailu rozesílaném PR). Od 1.12. pak začínají kurzy a přednášky o A/V technice pro
naše současné i potencionální členy.
3. STAV PROJEKTU
Fáze vybavování studia a prvních nahrávek
Bylo pořízeno vybavení :
2x sluchátka Senheisser HD215
Mikrofonní stojánky
Sluchátkový distributor
AD/DA převodník pro rozhraní ADAT
Mikrofonní předzesilovače

Ze stávajícího rozpočtu 2009-2 je v plánu dále pořídit:
LCD monitor
Kompresor
Studiový rack
Sada kufrů na vybavení
Tester audio kabelů
Lampičky ke stojanům na noty
Akustické tlumení a doplňky
Dynamické nástrojové mikrofony
Audio kabely
různé doplňky a menší vybavení
4. VIZE DO BUDOUCNOSTI
–
–
–
–
–

nadále se věnovat činnostem natáčení videí a pořizování záznamů z akcí
spolupracovat s ostatními projekty na SH
dokončit demo cd Twisted Timber
začít nahrávat další kapely a projekty
ve spolupráci s AVC-ČVUT dokončit naši společnou webovou prezentaci

5. POŽADAVKY DO ROZPOČTU 2010
Microtrack
Sampletank 2.5XL
Volume pedál
Efektový procesor
Audio kabely
Tlumící materiál
Mixážní pult
Multipárový kabel
MIDI kontroler
Literatura
Pluginy pro Cubase
Mikrofony
Administrativní náklady, rezerva

6000
9000
800
10000
5000
5000
8000
8000
5000
5000
10000
10000
5000

Celkem

86 800,-

6. AKTIVNÍ LIDÉ V PROJEKTU
Vedoucí projektu AVC:
Vedoucí projektu audio AVC SH:
Aktivní účastníci projektu audio:
Spolupracující:

Ondřej Bartas
Jan Bednář
Vladimír Coufal
Stanka Kovalčíková
Zdeněk Vošta
Martin Šramka – hudebny
Michal Šturm – AVC-ČVUT

další aktivní členové : členové o.s. AVC-ČVUT, AVC-SU,

