Интервью с «квест-феста» из «первых рук»
Что же для нас квест? Это динамика, это спешка, гонка, виражи, переживания. Едва ли о
таком удастся рассказать простой статичной заметкой от третьего лица. Потому, пусть это
будет интервью непосредственно с куратором этого субфеста Иваном Дмитриевым:
- Здравствуй, Иван! Расскажи мне пожалуйста немного о своем суб-фесте!
- Итак, это было очень жестокое и нервопролитное сражение в далеком вчера... 23.08.2015
с 11.30 до 17.30
- Целых шесть часов — и впрямь испытание! Сколько же команд смогли выстоять в
квесте?
- Было 5 команд. Точнее как было - сперва зарегистрировалось 9, пришло 5, а до финиша
дошло всего 4.
- Неожиданно! Ряды редели... Пожалуй остались лишь сильнейшие? Расскажи пожалуйста
детали игры: где проходила, количество заданий, их сложность.
- Проходила игра тут, на широких просторах Республики. По поводу заданий — их
было просто много, однако господа игроки оказались умными, быстрыми, сильными и
добились успеха! Испытания были разноплановыми: и на добег, и на поиск, и на логику.
- Слышала, что участники сами могли выбирать последовательность выполнения заданий,
правда ли это было так?
- Все верно, так и есть! Порядок выполнения не играл особой роли. Единственным
противником игроков было время.
- Время? Но неужели прохождение было ограниченно по времени?
- Ни в коем случае, но на испытаниях участники получали бонусы за скорость
преодоления препятствия — в конечном итоге они-то и сыграли ключевую роль в квесте!
- Теперь наконец все прояснилось у меня и у читателей в представлениях, но кто же
пришел первым?
- Первыми пришла команда из Днепропетровска «Д2», всего спустя 2 минуты после них
долетела к финишу и команда «Dream Team» из города Винницы, бронзу взяла «Продам
гараж» Полтавы, сборная команда Чернигова и Тернополя пришла четвертой.
- И все же хочется спросить о твоей личной оценке события: Что больше всего
запомнилось? Что было необычного? Что порадовало? неужели за все мероприятие не
было форс-мажоров?
- Форс-мажоров нам удалось избежать, порадовал энтузиазм, да и приятные эмоции,
которые фест подарил как своим участникам, так и членам оргсовета, с которыми первые
должны были фотографироваться по одному из заданий!
- Так вот с чем были связаны эти толпы фанатов в
медиа-центре! Столько фото у нас давно не делали!
Редакційна група:
Бренд-менеджер: Віра Андріюк Спасибо большое за интервью, в следующий раз
думаю и читатели ни за что не упустят возможность
Журналіст: Софія Манделова
поучаствовать в квесте!
Фотокор.: Олександр Косенко
Верстка: Ольга Ревзон
- Спасибо, всегда будем рады новым участникам!
Тираж: 200 екз
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Програма модернізації України
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З Україною в серці...
У серцях народу України серпнева блакить неба і
жовтогарячий зерновий лан, зливаються барвами
української державності в символ свободи та
невмерущості. Не має значення, де ми народилися: у
Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві
чи Одесі, не важливо скільки нам років і якою мовою
ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення:
наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє.
І тільки разом ми можемо змінити його на краще.
З Днем незалежності України!
Слава Україні! Героям Слава!
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Флешмоб
В рамках Студентської республіки протягом 22-24 серпня пройшов суб-фестиваль
«Глоубел флешмоб». Він складався з двох частин: загальний флешмоб за участю усіх
республіканців, під час офіційного відкриття та флешмоби, які необхідно було обов’язково
провести кожній делегації.
Загальний флешмоб пройшов на березі моря на передодні відкриття, де усі студреспубліканці
сформували прапор України за допомогою листів жовтого та синього кольору. Під
керівництвом головного режисера Мусійчук Ольги зі сцени картина перетворилася на
енергійне дійство.
Індивідуальні флешмоби делегацій вдалося провести командам Вінницької,
Дніпропетровської, Тернопільської та Херсонської областей. Заходи мали різний формат,
але усіх їх об’єднало поняття «Модернізація» - модернізація особистості, групи людей,
країни.
Оголошення переможців очікуйте на Закритті Фіналу Студентської республіки 2015.
Дякую вище вказаним делегаціям за активну участь!
Куратор суб-фестивалю «Гоубел флешмоб» - Анастасія Ланова
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Республікада (журналістська частина)

«Республікада» — це спортивно-журналістський проект,
покликаний не тільки підтримати активний відпочинок, а й допомогти
розвити професійні навички у всіх бажаючих. Республіка розвивається,
разом із нею розвиваються її суб-фестивалі. У «Республікаді» неабияку
увагу приділяють саме спорту. В цьому році в спортивній програмі:
міні-футбол, пляжний волейбол, стріт-бол, а може ще щось цікавеньке.
Запам’ятайте це літо спортивним і по-справжньому активним.
Щодо самої спортивної журналістики, то на сьогодні вона
знаходиться на межі краху. Все менше ефірного часу виділяють на
змаганнях, зникають спортивні новини у цілих містах. Набридли
популісти? Телебачення заповняють скандали та політика, ми забуваємо
про прекрасне! Саме ти можеш змінити все це. Стань прикладом для всіх.
Почни з «Республікади», розкрий світ талант. Хапай камеру або мікрофон
і мерщій на Студреспубліку, аби позмагатися за право зватися спортивним
журналістом та отримати найцінніше сьогодні в роботі – досвід.
В цьому році куратором «Республікади» виступив Ігор Карманов
з міста Миколаєва. Учасники суб-фесту спробували себе в різних
журналістських амплуа. Вони писали статті, фотографували, знімали
відео, навіть коментували матчі та ще багато іншого.
Для всіх бажаючих були проведені тренінги та майстер-класи з
дисциплін: коментування, журналістика, стаття, зйомка та монтаж відео,
інтерв’ю.
Завдяки долученню студентів були висвітлені всі основні заходи
Студреспубліки 2015, бо учасники «Республікади» не могли залишитись
осторонь інших заходів.
Серед усіх учасників перемогу у номінації відео здобула Ганна Балёха, за
номінацією «коментування» перше місце здобув Сергій Навалкін, а перше
місце у номінації стаття та перемогу у конкурсі «Республікади» здобула
Ольга Ревзон за клопітку працю та активну участь у суб-фестивалі.
Автор: Карманов Ігор
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