Vysočina ve filmu

Kontakty

Vysočina in film

Contact us

Producent Ondřej Beránek Punk Film – Čertí Brko
Moje zkušenosti s Vysočinou jsou velmi dobré. Pro mě, jako
producenta, je nejdůležitější spolupráce s filmovou kanceláří v těchto
oblastech:

Vysočina Tourism

info@filmoffice.cz

Vysočina Film Office

+420 731 597 613

––
––
––
––
––

Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava

www.vysocina.eu

Česká republika / Czech Republic

www.filmvysocina.cz

nabídka lokací
nabídka ubytování
kontakty – např. na osoby, které v regionu řeší dotace na kulturu
vytipování přátelských firem v regionu pro případné partnerství
řešení společného PR a propagace podpořeného filmu

VYSOČINA
to pravé místo pro filmaře
the right place for filmmakers

Producer Ondřej Beránek Punk Film – Čertí Brko
My experience with Vysočina is very good. For me, as a producer,
the most important thing is the cooperation with a film office
in the following areas:
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Čertí brko

Bajkeři
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––
––
––

offers of locations
offers of accommodation
contacts – e.g. people who deal with cultural subsidies in the region
identifying friendly companies in the region for possible partnerships
joint PR and promotion of supported film

Podlipnické lomy – Zlaté oči

Princezna zakletá v čase

Princezna zakletá v čase

Chateau Herálec

Sedlická hráz

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Mezi Prahou a Brnem se nachází malebná Vysočina, která nabízí
nekonečné možnosti pro filmové tvůrce. Kraj má výhodnou polohu
a skvělou dopravní dostupnost z obou našich největších měst i celé ČR.
Between Prague and Brno is the picturesque Vysočina Region, which
offers endless possibilities for filmmakers. The region has a convenient
location and excellent accessibility from both of our largest cities and
the entire Czech Republic.

Vysočina Film Office je regionální
filmová kancelář poskytující
bezplatnou asistenci všem tvůrcům
a produkcím, kteří se potřebují
zorientovat v Kraji Vysočina.
Je součástí příspěvkové organizace
Vysočina Tourism.
Vysočina Film Office is a regional
film office providing free assistance
to all filmmakers and productions
who need to orient themselves
in the Vysočina Region. It is a part
of the contributory organization
Vysočina Tourism.

Hrad Roštejn

V čem vám můžeme
asistovat:

Pro koho je asistence
určena?

–– nabídneme exkluzivní lokace
–– propojíme s veřejnou i soukromou
správou, regionálními dodavateli
a službami
–– předáme relevantní informace
o požadované lokaci
–– poskytneme asistenci při výběru
místního komparsu
–– podpoříme vás mediálně
–– ušetříme vám čas i finance

Všem tvůrcům, kteří se rozhodnou
realizovat svůj audiovizuální
projekt na půdě Kraje Vysočina.

What we can assist you
with:

Krypta baziliky sv. Prokopa v Třebíči

Hrobka Pallavicini

Stará polenská škola

All filmmakers who decided
to make their audio-visual project
in the Vysočina Region.

Kostel sv. Michaela na Vítochově

Kozlovská podkova

studentské filmy
seriály
videoklipy
reklamy
dokumenty
filmy
jiné formy videoobsahu

Who is the assistance for?

–– we offer exclusive locations
–– connect with public and private
administration, regional
suppliers and services
–– provide relevant information
about the required location
–– provide assistance in choosing
local extras
–– support you in the media
–– save you time and money
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Vesnická památková rezervace Krátká

––
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––
––
––
––
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Podlipnické lomy – Ústa pravdy
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––
––
––
––
––

student films
TV series
video clips
commercials
documentaries
movies
other video content

Podlipnický kostel sv. Markéty

Zámek Dukovany

