Agencja Wydarzeń Artystycznych PRO CINEMA - Kino Charlie
90-451 Łódź, Piotrkowska 203/205
TEL. 42 636 00 92
TEL. KOM. 609 855 444
FAX. 42 63 603 14
E-MAIL: CHARLIE@KINOSFERA.PL

W ramach projektu Open Cinema oferujemy kompleksową realizację szeroko pojętych projekcji
poza-kinowych. Specjalizujemy się w organizowaniu letnich pokazów filmowych pod gołym niebem
(kino letnie), jak również w pomieszczeniach zamkniętych. Projekcje plenerowe należą
do najbardziej atrakcyjnych widowiskowych przedsięwzięć, wspaniale dopełniających
różnego rodzaju imprezy.
Obszary naszego działania obejmują:
 przestrzeń miejską i podmiejską (rynki, parki , deptaki, place, parkingi, sale gimnastyczne,
taneczne; dachy centrów handlowych, hoteli; zabytkowe wnętrza: pałacyki, zamki;
fabryki i przestrzenie pofabryczne)
 obiekty sportowe (boiska, lodowiska, hale, stoki narciarskie, tory wyścigowe)
 przestrzeń rekreacyjną (plaże, wyspy, mola)

Kino Letnie na wielkim ekranie w Szkole Filmowej w Łodzi

Nasze propozycje:
 pojedynczy pokaz
 seria cotygodniowych pokazów
 cały dzień pokazów
 pokazy weekendowe
 w tygodniu: dla młodzieży niewyjeżdżającej na wakacje
 relacje na żywo: meczów, koncertów, wydarzeń

Obchody 40-lecia Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli – gość specjalny Stanisław Syrewicz

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem:
Posiadamy:
 ekrany rozkładane - rama wzmocniona, projekcja tył/przód: 4 (tylko przód),
5, 6, 7 i 8 metrów (tył/przód)
 ekrany pneumatyczne do projekcji przedniej (typu samochodowego, z wyżej umieszczonym
ekranem oraz typu amfiteatr): min. 6, 7, 9 ,10, 12 i 15 metrów
 projektory HD, projektory cyfrowe DCP (dodatkowe warunki), nagłośnienie, odtwarzacze
multimedialne
(typu Popcorn); w przypadku kina samochodowego dysponujemy
nadajnikiem umożliwiającym odtwarzanie dźwięku bezpośrednio w aucie.
Wyświetlamy filmy z projektora DCP, w jakości 2K.
Jesteśmy do dyspozycji:
 firm
 agencji reklamowych
 agencji eventowych
 samorządów (uatrakcyjnienie festynów, dni miasta, imprez okolicznościowych)
 hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych
 szkół

„Open Cinema” Kina Charlie w Koninie

Koszt
Koszty uzależnione są od wielkości ekranu, terminu, ilości projekcji, kosztów licencji
Cena waha się od 1800- 6500 zł netto za 1 projekcję.
Powyższe warunki dotyczą projekcji w obrębie 100-km od Łodzi.
Nasze realizacje:
 od 2008 współpracujemy Wędrownym Festiwalem Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI
 Kino Letnie na wielkim ekranie w Szkole Filmowej w Łodzi (2013)
 Festiwal Zwiastunów Filmowych w Łęczycy (2004 i 2005) i w Trzebnicy (2008)
 Kino Letnie w Łęczycy (2009)
 Pokaz „Ziemi Obiecanej” na plaży w Manufakturze, Łódź (2013)
 Pokazy plenerowe w ramach Transatlantyk Festival Konin (2013)
 FILMOBRANIE 2009: KSIĘŻY MŁYN –KINO LETNIE W TEXTORIAL PARK, Łódź (2009)
 pokazy dla Łęczycy - na zamku, w więzieniu, na rynku
 pokazy w Szkole Muzycznej w Płocku
 pokazy w Konstantynowie Łódzkim (przed Galerią Konstantynowską), Aleksandrowie
Łódzkim (w kościele ewangelickim), Elblągu, Radomsku, Wałbrzychu
i wiele innych zdarzeń…

Zapraszamy do podjęcia współpracy!

Kino Galeria Charlie
ul. Piotrkowska 203/205
90-451 Łódź
Tel. 42 63 600 92
Tel. kom. 609 855 444
Fax. 42 63 603 14
e-mail. charlie@kinosfera.pl

Agencja Wydarzeń Artystycznych „Pro Cinema” „Kino Charlie” Sławomir Fijałkowski realizuje
projekt na podstawie umowy UDA – RPLD.03.06.00-00-779/11-00 pn. „Cyfryzacja - mobilne kino
Charlie w standardzie DCI” w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw,
RPO WŁ na lata 2007-2013.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

