Filmowanie uroczystości ślubno - weselnej
(oferta standardowa)

Rejestracja
- filmowanie przygotowań do ślubu u Panny Młodej i u Pana Młodego (chyba, że wyklucza to zbyt
duża odległość pomiędzy miejscami przygotowań - wówczas scenariusz ustalamy indywidualnie)
- Błogosławieństwo i wyjście młodych z domu - oraz przejazd do kościoła
- Wyjście z kościoła i życzenia
- Sala Weselna - filmowanie zabawy ślubnej aż do oczepin
- zakończenie prac w okolicach godziny 1 w nocy

Montaż
Nasze filmy klient otrzymuje w formie profesjonalnie zmontowanego, dynamicznego filmu wideo w
jakości DVD (lub opcjonalnie HD). Film podzielony jest tematycznie na dwa nośniki DVD
DVD nr 1 - Nasz Ślub
Rozpoczynamy nowoczesnym intro - przedstawiającym kluczowe osoby filmu (Młodzi, Rodzice i
Świadkowie)
Menu Start lub przejście do wyboru scen










Rozpoczęcie filmu teledyskiem z przygotowań
Błogosławieństwo i przejazd do kościoła
Kościół - wejście pary młodej i powitanie przez kapłana, liturgia słowa (ujęcia przeplatane z
różnych stron kościoła oraz gośćmi weselnymi)
Fragment kazania (ujęcia przeplatane gośćmi siedzącymi w ławkach)
Zaślubiny
Podniesienie, Błogosławieństwo nowożeńców, komunia św.
Błogosławieństwo końcowe i wyjście z kościoła
Życzenia (kamera zwrócona na gości)
Podsumowanie retro (stare kino)

DVD nr 2 - Nasze Wesele


Rozpoczęcie filmu teledyskiem (skrótem) z pierwszej płyty












Wejście na salę weselną
Toasty, rzucanie kieliszkami, sprzątanie stłuczek
Stoliki - kamera wędruje po stolikach i zasiadających w nim gościach (bezwzględnie
kończymy filmować gdy goście rozpoczynają posiłek)
Pierwszy taniec
zabawa weselna
krojenie tortu
teledysk z pleneru ślubnego (teledysk typu back stage - od kuchni)
zabawy weselne
podziękowania dla rodziców i oczepiny
teledysk podsumowujący

Całość materiału trwa, dla pierwszej płyty około 45 do 1 godziny, dla drugiej 1 - 2 godzin
Każdy klient ma możliwość indywidualnej ingerencji w scenariusz filmu i dostosowania go do
własnych upodobań - takie życzenie należy zgłosić na spotkaniu przed ślubem
Produkt
Klient otrzymuje film w jakości DVD na dwóch płytach DVD w pięknym i eleganckim flokowym etui
oraz dwie kopie filmu w plastikowych box'ach DVD.
Jeżeli usługa realizowana jest wraz z fotografem ze Studio-RK, płyty oraz obwoluty pudełek
plastikowych będą zadrukowane motywami z Waszej uroczystości . Zdjęcia zostaną również użyte w
filmie. Jeśli jest fotograf z innej firmy uzależnione jest to dobrą wolą tego fotografa i umową z nim
zawartą.
Opcje dodatkowe ponad standardowe




możliwość zakupu dysku zewnętrznego z materiałem surowym
całość lub dodatkowa kopia w jakości HD (1920x1080) na płytach Blue Ray
dodatkowe kopie filmu w ozdobnych etui lub pudełkach lub w papierowych
kopertach

