Świąteczny spot województwa.
Tweetnij
Ekipa Proxymedia Films realizowała na zlecenie województwa kujawsko pomorskiego świąteczny spot
promocyjny z wykorzystaniem utworu "Gdy pada śnieg" w wykonaniu znanej wokalistki Kayah i grupy Q YA VY!!!
Teledysk Q YA VY „Kiedy pada śnieg” to świąteczna podróż przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.
Emocje w teledysku są prawdziwe! Jest to magiczny czas odkrywania tego co dobre, pojednania się z ludźmi i niesienia
pomocy potrzebującym. Aby wydostać się jednak z patetycznych idei i podjąć konkretne działania potrzeba nam
entuzjazmu, dawki humoru i zwykłego ciepła w międzyludzkich relacjach.

Ekipa wolontariuszy i filmowców podróżuje wesołym busem VW Transporter T1 i odwiedza kolejne lokalizacje wywołując
wzruszenie i radość. Z każdego miejsca otrzymujemy ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Są kierowane do kolejnych
osób na naszej trasie wędrówki.
Rozdawanie upominków, sztuczny śnieg, konfetti to symbole rozświetlające wioski, stowarzyszenia pomagające młodzieży,
ubogie rodziny, a nawet fundacje dla bezdomnych. Nie zapominamy odwiedzić również zwykłych mieszkańców regionu,
kierowców w korku, przechodniów czy podróżnych czekających na tramwaj.
Uzyskujemy efekt emocjonalny zgodny z przekazem utworu muzycznego: „dzisiaj wszystko spełnia się”. W linii
scenariuszowej kolejno pojawiają się akcje wolontariuszy i filmowców. Kamery nastawione są na reportażową rejestrację
zachowao i emocji.
Na teledysk składa się kilka podstawowych elementów.
• Odwiedzenie kilku miejsc województwa kujawsko-pomorskiego, w których członkowie zespołu Q YA VY, nasi
wolontariusze oraz ekipa filmowa robi happening. Wszystko jest filmowane. Mają napisy na kartkach „Poczuj pełnię świąt"
. Uśmiechają się do ludzi, bawią się, śmieją się. Wymieniamy się życzeniami świątecznymi, uściskami, przybijaniem piątki i
innymi spontanicznymi wyrazami sympatii i radości. Wolontariusze rozdają pierniki/jabłka oraz wykonane przez kolejnych
naszych bohaterów ozdoby świąteczne. Dzielą się radością i pozytywną energią. Namawiają do wspólnego śpiewania
piosenki „Gdy Pada Śnieg”. Mogą do niej tańczyć.
• Ujęcia making-off, które pokażą podróż z miejsca do miejsca, trochę tego, jak są przygotowywane te miejsca – instalacja
śniegownic – reakcje na to bohaterów. Pokazujemy wytyczanie drogi na papierowej mapie regionu. Ujęcia z drona nad

jadącym busem.
• W filmie zostaną wykorzystane ujęcia ze stawiania szopki oraz choinki przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Kluczowym elementem scenariusza jest przekazywanie upominków w postaci ozdób świątecznych.
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