FILMOVÉ PROJEKCE
KDEKOLIV ...

Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv
Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní
představení, výstava, koncert nebo ples. Kino není jen o poklidném sledování „oživlých
obrázků,“ ale také o setkání a setkávání se. Snad každý rád vzpomíná na první rande, které povětšinou probíhalo právě v kině. Filmové projekce, to je také inspirace. Francouzský
umělec Jean Effel říkal, že kino je čerpací stanicí zážitků a fantazií.
Mobilní letní kino lze během několika hodin přemístit do jakéhokoliv města či obce celé České
republiky a rychle postavit a realizovat kdekoliv, kde je rovná plocha, prostor pro diváky
a večer tma.
Mobilní letní kino využívá nafukovací plátna různých velikostí kotvená lehce do trávníku, nebo
na zpevněné ploše pomocí závaží plněných vodou. Výhodou takové instalace je, že nijak
nezasahuje do okolí. Soubor je osazen profesionálními projektory a ozvučením s výkonem
odpovídajícím místu projekce a žánru uváděného titulu.

Výhody mobilního kina
Bez nutnosti použití velkých a složitých podpůrných konstrukcí může stát mobilní kino©
samo o sobě téměř na jakémkoliv místě. Díky své nízké váze je perfektní pro instalaci
v citlivém prostředí jako jsou například fotbalové stadiony, zahradní parky, historická
centra, či interiéry. Optimálním místem pro realizaci projekcí je zhutněný terén či pevný
podklad. Nejčastěji jsou to parkoviště a jim podobná místa veřejných městských prostranství. Volba správného zařízení garantuje vysokou kvalitu promítání v městském prostředí,
mnohdy i bez potřeby vypínání pouličního osvětlení.

12 x 6 m

9x6m

www.mkino.cz
mobilni-kino.eu

www.letni-kino.cz

Nabídka pronájmu mobilního kina:
- nafukovací projekční plátno o rozměru 12 x 6 m
- nafukovací plátno o rozměru 9 x 6 m
- profesionální multimediální projektory
- zvukové aparatury, mix pult, bezdrátové mikrofony
sedadla, lavice, mobilní toalety a bariéry

Další související služby:
- zajištění cateringových služeb, ev. prodeje občerstvení
- zapůjčení filmových titulů, včetně zajištění práv k veřejné filmové projekci
- zpracování grafického návrhu a tisku plakátů, letáků s programem
- vytvoření dramaturgie letního kina
- zajištění pořadatelské služby

Reference:
- 12. ročníků Pardubického letního kina, největšího letního kina v ČR (od roku 2006)
- pardubická část Mezinárodního filmového festivalu Febiofest (2005-2011, 2017)
- projekce filmu Spalovač mrtvol v pardubickém krematoriu (2006)
- projekce filmu Ostře sledované vlaky na pardubickém nádraží (2007)
- projekce filmu Tmavomodrý svět v prostorách letištního hangáru (2008)
- projekce seriálu Sanitka ve výrobní hale dodavatele sanitních vozů Sicar (2008)
- projekce filmu Katyn v objektu bývalých kasáren (2009)
- projekce snímku Občan Havel Přikuluje v prostorách Pivovaru Pernštejn (2010)
- projekce snímku Zapomenuté světlo v kostele Zvěstování Panny Marie (2011)
- mimořádné filmové projekce v rámci Febiofestu na Letišti Praha (2011)
- kino Cinema Time na Letišti Václava Havla Praha (2011-2013)
- projekce filmu Markéta Lazarová na nádvoří Nostického paláce MK ČR, Praha (2012)
- projekt „Letní kino pro seniory Ústeckého kraje (35 projekcí, 2012)
- projekce filmu Hoří, má panenko na nádvoří Nostického paláce MK ČR, Praha (2012)
- projekt „Otevřené léto“ na nádvoří Nostického paláce MK ČR, Praha (2013)
- mimořádné filmové projekce Nemocnic Pardubického kraje (od roku 2013)
- projekt „Polskie filmowe lato“ (od roku 2013)
- slavnostní open air premiéra filmu Pušky, puky, pivo a psi v Nostickém paláci MK ČR (2013)
- Filmový festival múz na pardubickém zámku (2015)
- seriál letních projekcí napříč Pardubickým krajem (2016)
- Letní kino ANEŽKA LIVE v klášterních zahradách Národní galerie (léto 2017)
- Letní kino Žluté lázně (léto 2017)
- Letní kino v Hrochově Týnci (léto 2017)

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi
Promítání „pod širákem“ má nezaměnitelné kouzlo. Kouzlo, které nepřebijí ani multiplexy
se svým popcornem a coca colou. Není větší romantiky, než pod hvězdnou oblohou sledovat hvězdy
stříbrného plátna. Zážitek z filmu zhlédnutého pod širým nebem má v sobě rozměr, který nikde
jinde nenajdete. A uvědomuje si to stále více lidí.
Obliba letních kin v České republice tak neustále roste. Jen za poslední tři roky vzniklo víc jak
třicet nových a úspěšných biografů pod širým nebem. S technologií mobilního kina© se můžete
stát jedním z nich. Na jeden den, či celé léto.
Projekt mobilních letních kin přináší neopakovatelné zážitky pro obyvatele Vašich měst či obcí,
rekreanty, návštěvníky festivalů, nejrůznějších slavností nebo pro Vaše firemní partnery a hosty.

NAFUKOVACÍ PLÁTNO 12X6M + ZVUKOVÁ APARATURA VELKÁ SURROUND 5+1
Profesionální videoprojektory Panasonic, nebo SANYO, světelný výkon 12.000 ANSI Lm
Nafukovací plátno 12x6m
DVD/Blu-ray/HDD přehrávač + náhledový monitor
Zvuková aparatura velká surround 5+1 /PA systém MEGATON 2x1000W,
4x350 W satelit + 4x1000W sub/
Montáž /demontáž / technik / promítač
Doprava po ČR
CENA CELKEM /BEZ 21% DPH/
NAFUKOVACÍ PLÁTNO 9X6M + ZVUKOVÁ APARATURA STŘEDNÍ STEREO 2+1
Profesionální videoprojektor Panasonic PT-EZ570U s objektivem ET-ELT20,
světelný výkon 5.000 ANSI Lm
Nafukovací plátno 9x6m
DVD/Blu-ray/HDD přehrávač + náhledový monitor
Zvuková aparatura střední stereo 2+1 /PA systém MEGATON 2x1000W satelit + 2x1000W sub/
Montáž /demontáž / technik /promítač
Doprava po ČR
CENA CELKEM /BEZ 21% DPH/

CENA/DEN
9 500,00 Kč
12 000,00 Kč
500,00 Kč
8 000,00 Kč
7 000,00 Kč
12 Kč/km
37 000,00 Kč
CENA/DEN
4 000,00 Kč
8 000,00 Kč
500,00 Kč
4 000,00 Kč
5 000,00 Kč
12 Kč/km
21 500,00 Kč

NAFUKOVACÍ PLÁTNO 9X6M + ZVUKOVÁ APARATURA ZÁKLADNÍ STEREO 2+1
Profesionální videoprojektor Panasonic PT-EZ570U s objektivem ET-ELT20,
světelný výkon 5.000 ANSI Lm
Nafukovací plátno 9x6m
DVD/Blu-ray/HDD přehrávač + náhledový monitor
Zvuková aparatura základní stereo 2+1 /Aktivní sestava HK AUDIO 2x200W satelit+400W sub/
Montáž /demontáž / technik /promítač
Doprava po ČR
CENA CELKEM /BEZ 21% DPH/
DALŠÍ SLUŽBY
Pronájem bezdrátových mikrofonů, mikroportů, světelné a zvukové techniky dle charakteru akce
Grafický návrh propagačních materiálů /plakátů, letáků, pozvánek/
Tisk propagačních materiálů /plakátů, letáků, pozvánek/
Svoz a likvidace odpadu + pronájem sběrných nádob na odpad
Pořadatelská služba - security
Půjčovné a doprava plastových židlí
Pronájem mobilních toalet + doprava + servis
Pronájem mobilního oplocení, vstupních koridorů
Pronájem elektrocentrál, mobilního osvětlení
Dramaturgie, komunikace s distributory
Půjčovné filmů /veřejné projekce/
Produkční zajištění

4 000,00 Kč
8 000,00 Kč
500,00 Kč
2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
12 Kč/km
19 000,00 Kč

Kontakt:
CINEMA TIME, s.r.o.
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5
Wintrova II. 1088, 530 03 Pardubice
+420 602 459 579
info@cinematime.cz
www.facebook.com/mobilnikino

®

www.facebook.com/FebiofestPardubice
www.facebook.com/letnikino
www.zazitkyzpardubic.cz
www.letni-kino.cz
www.mkino.cz

