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Názov prednášky Prednasajuci Sekcia Anotacia 
Tin-Tinove dobrodružstvá Ilya Nahay Popkultúra Prednaska bude  o kreslenych dobrodruzstvach slavneho belgickeho reportera Tintina a jeho kamaratov. Povieme si aj o jeho autorovi Hergem.

Filmové traumy detí 90-tych rokov- ver. 1.5 Hermy Popkultúra
Ste dieťa 90-tych rokov? Vždy, keď vidíte bažinu či pohyblivý piesok, spomeniete si na Artaxa z Nekonečného príbehu? Ktoré ďalšie (detské) filmy vás 
traumatizovali? Pripravte si vreckovky, zaspomíname si na scény, ktoré sa nám navždy vryli do našich detských srdiečok a doteraz v nás vyvolávajú smútok. 
Tentokrát v rozšírenej 2-hodinovej verzií.

Geekov sprievodca animovanou tvorbou pre dospelych 
(nie anime a nie 18+) Juraj Malicek Popkultúra

Mimoriadne stručný úvod po problematiky animovaného filmu pre dospelých, prednáška s ukážkami. Že animované filmy nie sú len pre deti nám nikto 
nemusí pripomínať, naopak, existuje však nejaký zlatý fond animákov pre dospelých? A zaobídeme sa v ňom bez anime a pornografie? Ale áno, 
samozrejme, a presne o tom bude táto prednáška. O animovaných filmoch určených primárne dospelému divákovi, o spôsoboch animácie a samozrejme,
 o špecifickej poetike animovaných filmov, ktorej sa hraný film jednoducho nemôže rovnať.  

Distopie, ktoré ovplyvnili popkultúru Tomoe-gozen Popkultúra Prehľad klasických distopií, ktoré ovplyvnili populárnu kultúru západného sveta a ktorých dozvuky môžeme pozorovať aj v bežnom živote. Diela Georgea 

Orwella, Aldousa Huxleyho, Kurta Vonneguta, Margaret Atwoodovej a ďalších.

Meme Quiz Betty Popkultúra Ak sú MEMES tvoj život tak prídeš na tento kvíz. Ukážeš svetu kto je tu skutočný Meme Lord. Don´t get your Years of Academy Training Wasted !

YouTubePoop Janka Fečová Popkultúra Skratkou YTP sa označuje takzvaný "Youtube Poop". Ide o spôsob tvorby videí, kde autori čerpajú zo seriálov, videí, memov, fotiek a hudby... a potom to cele 
pomelú dokopy cez strihací software. A výsledky bývajú vskutku pozoruhodné.

Tvorba animovaného dokumentu aneb ako som vyhrala 
na FestAnči Charliedzilla Popkultúra Máte radi krátky animovaný film? Zaujíma Vás krátky animovaný dokument? Tak prídite na prednášku! Povieme si ako a tvorbu dokumentu a 

zároveň predstavíme tipy kde a Slovensku a v Čechách krátke filmy sledovať.

Velebnosti, jdu blejt – alebo aj o tmavej strane písania Katko Popkultúra
Fanfictions pozná snáď každý, kto čo i len strčil nos do akéhokoľvek fandomu. V niekom zanechali hlbokú traumu, niekto ich zas miluje. Čo to vlastne 
fanfictions sú, kde ich nájdem, ako im uniknem a upíšem svoju dušu písaniu? Nastúpte na loď vedúcu do pekelných brán a príďte si vychutnať prednášku o 
tomto „prekliatom“ žánri. 

Čo robí dobrého záporaka Marko Kováč Popkultúra
Chceš sa dozvedieť čo treba na to aby sa ti záporák zaryl do pamäte? Na tejto prednáške sa totiž dozvieš prečo je napr. Joker alebo Thanos tak dobrým 
záporákom. Dozvieš sa prečo je dôležitý vzťah medzi hrdinom a nepriateľom, prečo má mať dobrý záporák nezabudnuteľný charakter a prečo je dôležité aby 
jeho plán dával zmysel.

Japonské symboly Lucia Závodníková Japan Význam rôznych symbolov, s ktorými sa môžeme stretnúť pri návšteve Japonska.

Japonské povery a magické praktiky Lucia Závodníková Japan Nahliadnutie do menej známych stránok japonských náboženských predstáv, týkajúcich sa poverčivých a magických praktík v priebehu japonskej histórie.

Zbrane stredovekého japonska Lukáš Kenshin Turanský Japan Známejšie aj menej známe zbrane používané v stredovekom Japonsku, niektoré aj s praktickou ukážkou.

Japonské erotické umenie Lukáš Kenshin Turanský Japan Japonské erotické umenie
Shamisen v histórii a popkultúre Peter Pie Buzáš Japan Shamisen patrí k najikonickejším japonským hudobným nástrojom. Pozrime sa spolu na jeho históriu, vývoj a zistime kde všade naň môžeme naraziť.

Gejša - spoločníčka či prostitútka? Diana Hrmová Japan Gejša, v Japonskej kultúre sa s týmto pojmom stretávame veľmi často ale viete kde vnikol tento názov? Čo znamená byť gejšou a ako ju vnímala verejnosť? 
Ak chcete zistiť o Gejšách viac rada vás privítam na mojej prednáške.

Kniha fantasy omalovaniek Andrea Fašková Japan
Myslíte, že časy (antistresových) omaľovániek sú dávno preč? Príďte si teda pozrieť knihu Fantasy omaľovánky, ktorá obsahuje 25 ručne kreslených 
obrázkov víl, elfov, kentaurov, morských panien, okrídlených bytostí, jednorožcov či drakov a možno zmeníte názor. Počas prednášky budete mať šancu 
vyhrať jednu takúto knižku formátu A3, preto so svojou účasťou neváhajte.

Kvety a ich význam v Japonsku Janka Borišnicová Japan
Symbolika kvetov existuje azda v kazdej kukture. Aj na Slovensku napriklad verime, ze lalia symbolizuje cistotu alebo snezienka prichod jari. Aky vsak maju 
kvety vyznam, pre prislusnikov japonskej kulrury? Viete, ako vnimaju, povedzme chryzantému? O nej sj o symbolike inych lvetov sa dozviete na tejto 
prednaske.

Atómová bomba a Japonsko Lena K. Hashimoto (ÚDFV SAV) Japan

Japonsko je jedinou krajinou na svete, ktorá zažila útok jadrovou bombou.
Na Slovensku je málo známych informácií o škodách spôsobených civilnému obyvateľstvu, najmä o dlhodobých následkoch a diskriminácii spôsobenej 
expozíciou.
Strach z radiácie sa odráža aj v japonskej popkultúre, ktorá vytvorila také diela ako Bosý Gen a Godzilla.
Táto prednáška predstaví niektoré práce na tému ožiarenia v Japonsku.

Legendárne japonské meče Michal Laurinec Japan Japonsko krajina kde história a legenda idú ruka v ruke. Povieme o zbraniach ktoré sa zapísali do histórie natoľko že dones sa krajinou šíria príbehy o týchto 
zbraniach a ich nositeľoch. Ale ako moc ovplyvnili tieto príbehy súčasnú subkultúru sa dozvieme v tejto prednáške.

Live action anime pohroma alebo prekliatie? Michal Laurinec Japan Anime koníček ktorý nás spája , každý z nás má nejaké na ktoré nedá dopustiť a určite si raz povedal ... som zvedavý kto by ho hral vo filme ... V tejto 
prednáške si povieme o pár Live action filmoch ktoré radšej vzniknúť ani nemali ...

Japonsko pred 100 rokmi Kristína Farkašová Japan Ako vyzerala krajina vychádzajúceho slnka na začiatku 20teho storočia? Pozrime sa bližšie na životy rodín v Tokiu aj na dedinách pred vyše 100 rokmi. Ako 
si žila taká priemerná japonská rodina - aké jedlá a potraviny si mohli dovoliť? Ako vyzerala japonská "tradičná rodina"?

Draky v Japonsku a Ryūgū-jō

Lenka Wuscherová Japan

Ryūgū-jō, hlavné sídlo „dračieho kráľa“, alebo Watatsumiho, morského božstva, sa vyskytuje v mnohých legendách a príbehoch v Japonsku. Táto prednáška 
prináša informácie o tom, ako vznikol tento palác a ako sa dostali draky do Japonska. Čo majú draky spoločné s kultom hada a tiež ako sa neskôr tieto dva 
druhy oddelili. Pozrieme sa na rituály privolávania dažďa od Okinawy až po Kyoto, mýtus dieťaťa z dračieho paláca a taktiež na to, ako prišiel na svet otec 
prvého japonského cisára. 

Japanese female punk, rock and metal bands vol.2
Peter Šmitala (Krauser-san) Japan

Ako už názov hovorí prednáška bude o japonskej rockovej a metalovej hudobnej scéne. Prezentácia toto najlepšieho, čo ponúka a tým prilákať novych 
fanúšikov. Predstavenie stránok, kde si može každý fanušik nájsť informácie o svojej oblúbenej skupine, či už sú to albumy alebo koncerty. Samozrejme 
nebudú chýbať hudobne videá.

Working holiday Japonsko... ako na to Lukáš Kováč Japan Popis jednotlivých druhov oblečenia na základe postavenia
Cesta Bojovníka - Musha Shugyo Peter Mešťaník Japan Postrehy z Working holiday nielen počas pandémie, a zopár rád "ako na to" nech sa ostatní poučia z úspechov aj z chýb.

Netradičné zaujímavosti Japonska  Oliver Černický (Mr.TigerHD) Japan Všetci sme už počuli o zaujímavostiach z Japonska typu – spiaci Japonci v práci; alebo že je neslušné nechávať sprepitné. V tejto prednáške sa ale dozviete 
zaujímavosti o Japonsku, o ktorých ste možno nikdy nepočuli.
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Ikony japonského motorizmu Samwell, Mr.TigerHD Japan Všetci dobre poznáme klasiky filmovej a hernej pop kultúry ako Fast & Furious, či Need For Speed. V našej prednáške sa bližšie pozrieme na ikony tzv. 
Importových áut pochádzajúce z krajiny vychádzajúceho slnka. Prihodíme nejaké tie zaujímavosti a cringe vtip.

NON-japan in JAPAN Zeny Japan Chtěli byste jakožto bílý evropan žít v Japonsku? Opravdu? Porovnání toho, jaký je podstatný rozdíl mezi tím být v Japonsku turista a jaké to je žít delší dobu 
v Japonsku.

Maido kavárny nejsou kawaii (pro cizince) Zeny Japan Jsou opravdu Maido kavárny tak "kawaii" jak se o nich vypráví? Přijďte se dozvědět jaká je temná strana byznisu zvaná Maido kavárny.
Isekai 2020 Zeny Sci-fi Výběr několika velmi kvalitních a ne tak úplně standartních Isekai anime, které mohu doporučit.
Fenomén - Akčné figúrky Juraj Maxon Sci-fi Prednáška o dejinách, rozdelení a súčasnych trendoch na poli akčných figúrok.

Jak se (ne)živit psaním Jan Kotouč Sci-fi Ze všech stran slyšíme, že v ČR se není možné uživit psaním. Co je na tom pravdy? Jde si reálně vydělávat psaním sci-fi a fantasy knih? Co je pro to potřeba 
dělat? Dozvíte se na přednášce.

Česko-slovenské království zase v akci Jan Kotouč Sci-fi Beseda a přednáška s autorem Janem Kotoučem o sérii započaté knihou Nad českými zeměmi slunce nezapadá. V alternativním roce 1947, sto let po 
zatopení světa, bojuje české a slovenské námořní letectvo proti agresorům na moři. Bude i čtení úryvku z nadcházejícího dílu Bitva o české země.

Písanie, múza a antidepresíva
Jan Kotouč + Livia Hlavačková 
(beseda) Sci-fi Máte radi párky? Nepýtajte sa, ako vznikajú. Radi čítate fantastiku? Boli ste varovaní. Beseda s autormi o útrapách života a písania. Nebude chýbať zen, 

chľast, humor, antidepresíva a úvahy o samovraždách.
Brutalita v Anime Peter "Zahartof" Kolesík Sci-fi

Čierny humor 2021 Peter "Zahartof" Kolesík Sci-fi

Takže, máme tu ďalší čierny humor ! Po
úspechoch predchádzajúcich prednášok
pokračujeme ďalej ! Bude čierna ako noc, plná
vecí a ukážok, na ktorých sa nielen zasmejeme,
ale určite sa i zamyslíme....ale smiech bude
dôležitejší ! :D

Pokémoni očami vedy vol.3
Veronika "Myrmarach" Brenišinová

Sci-fi Prednáška venovaná všetkým Pokémon-geekom. Príď sa na vlastné oči presvedčiť, že existencia Pokémonov nie je až taká nereálna, ako sa môže zdať a aj 
najzvláštnejšie schopnosti majú vedecké vysvetlenie.

Covid 19 a jeho zvláštnosti Marek "Páperíčko" Brenišin Sci-fi
Veľký cukríkový JoJo kvíz

Sci-fi.sk - 8HB, Lucy a Tokarev Sci-fi

Vieš všetko o kamenných maskách, robotických náckoch a aztéckych bohoch tancujúcich na dubstep? Mafiánski bossovia a vrahovia zbierajúci ženské ruky 
ťa už dávno nedesia? V takom prípade príď na náš kvíz a podeľ sa o svoje vedomosti z legendárnej série JoJo's Bizarre Adventure! Odmenou nech ti sú 
cukríky! Ako inak - JoJo.

Mačky vo fantastike Fero Gago/Scifi.sk Sci-fi

Mňau. Mňau mňau mňau mraw? Mraw!
1/ mraw mraw mňau.
2/ mňau, meow (meow mňau-mňau) 
3/ Kikirikíííí ehm, teda mňau!
Ak chcete vedieť viac, tak príďte ;)

Sci-Tech: Sci-fi alebo technológia 21. storočia? Robert "Zaratul" Petrik Sci-fi Dočkali sme sa hover-boardu? Cestovaniu v čase? Niektoré technológie a javy nám Sci-fi filmy predpovedali, stihli to vývojári včas alebo ešte stále musíme 
čakať? Ako si predstavovali roky 20xx v minulosti, a oveľa viac. 

Sumer - kolíska civilizácie Martin Jurík Sci-fi Koleso, klinové písmo, rozdelenie dňa na 24 hodín, a hodiny na 60 minút už poznáte. Príďte, a dozviete sa čo dalšie priniesla prvá civilizácia v histórii.
Prevratné technológie, na ktoré čaká svet Ľubomír Valenčík Sci-fi Ľudstvo je k zlomovým objavom vo vede bližšie ako sa nám môže zdať. 

Čarovné prútiky zo sveta Harryho Pottera Zara Fantasy Povieme si niečo bližšie o čarovných prútikoch, ako fungujú, ako a z čoho sa vyrábajú, kde ich zohnať. Dozviete sa aj zaujímavosti z natáčania, prezradím 
viac o jednotlivých prútikoch známych i menej známych postáv a tiež budete mať možnosť vyhrať a následne si dotvoriť vlastný prútik. Expelliarmus!!!

Abeceda hier na hrdinu Michal Laurinec
Fantasy

Každý z nás zatúžil aspon raz vo svojom živote stat sa nebojácnym barbarom alebo všemocným kúzelníkom ale mnohých odradila zložitost a komplexnosť 
RPG hier ... v tejto prednáške si povieme základné rady pre hráčov ako si postavit postavu ale pokusime sa pomôcť aj potencionálnym pánom jaskyne 
rozbehnúť svoju kampan

Mediálny obraz historického odevu
Zuzana

Fantasy
Kúzlo dlhých sukní, šiat, čipiek, frakov i korzetov od kožušín po jemný hodváb, na tele dám či pánov:  harmónia, ornament, praktickosť. Povieme si niečo o 
skutočnej kráse historického odevu od stredoveku po 19. storočie. Odev našich predkov nás už po stáročia inšpiruje k rôznorodej tvorbe. Je však takáto 
tvorba vždy zárukou úspechu? Odev rôznych historických období býva často prezentovaný vo filmoch či seriáloch, ale odráža naozaj skutočnosť?  

História alkoholu Dominik Grek Fantasy História a alkohol na Slovenských conoch majú dlhoročnú tradíciu. Prídite si vypočuť to najlepšie z oboch.

Medicína pri písaní fantasy Livia Hlavačiková Fantasy Mnohí poznáte moje medicínske prednášky, blogy a newsletter. Mnohí viete, že píšem fantasy. Často dostávam otázku, ako využívam medicínu pri písaní 
fantasy. V tejto prednáške vám nielen odpoviem, ale vám aj ukážem, na čo občas autori fantasy nemyslia.

Realita zaklinačskych elixirov Dominik  Grek Fantasy Elixíry zaklínačovi pomáhali pri boji proti monštrám, ale normálneho človeka by zabili. Ako by naozaj pôsobili elixíry zo zaklínačských hier na človeka? Toto a 
mnohé iné sa dozviete na prednáške.

Zbrane na Larp - krátky workshop k pripravovanej Bojovke Lukáš Elf Reviľák Fantasy Bojovka Hranica - Ostrý KAMEŇ je na spadnutie tak si v ukážeme ako si pripraviť zbrane a brnenie na takúto LARP akciu. Predstavíme koncept bojovky a 
pripomenieme si frakcie, za ktoré sa hrá.

Duša pre vaše D&D postavy Kremík Fantasy Duša je tej istej podstaty ako telo; je formou tela, je životným princípom. Ale ako na to aby vaše postavy boli viac ako len čísla v denníku a hod kockou?

Fantázia - detinskosť, alebo psychologický prínos a dar do života?
Nena Turner a Lily Foster

Fantasy
V dnešnom svete obklopenom digitalizáciou a ľuďmi viac materiálne založených sa zabúda, že fantázia a kreatívne myšlienkové pochody nám dali svet, aký 
ho poznáme dnes. Fantázia je zatracovaná, pochovávaná ako svet deti a rojkov, ktorí nič nedokázali. Fantázia však prináša inovácie a posúva našu prácu v 
kreatívnej a tvorivej rovine. Uvedomme si, prečo je fantázia darom a nepatrí tak celkom len do sveta detí a mládeže.

Witcher Kviz Majky Fantasy Pridáte si overiť svoje vedomosti a prediskutovať kontroverzné otázky, ktoré hýbu zaklínačskym svetom  Sapkowskeho
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Draky v histórii a mytológii až po súčasnosť 
Barbora

Fantasy
Draky! Majestátne stvorenia. Pozrime sa na ich povod v histórii a mytológii až po súčasnosť. Ako sa na nich pozeralo v priebehu času až po to, ako sa  s nimi 
stretávame vo filmoch. Kde všade je viditeľná inšpirácia drakmi  a ako sa posunulo ich vnímanie v súčasnosti? Porovnáme si ich aj vo východných 
civilizáciách.

František Kotleta &  Kristýna Sněgoňová  - Legie řádí ve 
vesmíru Fantasy Legie řádí ve vesmíru. Kristýna Sněgoňová a František Kotleta budou mluvit o sérii Legie, space opeře, která se rozhodla nakopat mimozemšťanům zadek a 

přitom si užít trochu zábavy.

Vývoj herného projektu The Fallen Kings Matej Vančo Games The Fallen Kings je akčná, bojová hra, ktorá vás zavedie do tvrdého, stredovekého obdobia. Tento titul vyvíjajú chalani v štúdiu Struct9 počas svojho voľného 
času. Prídite si vypočuť, ako tento projekt vznikal, akú technológiu používa a aká budúcnosť ho čaká.

Rozdávačka s ASUS ROG ASUS Games Vypočujte si zaujímavosti zo sveta technológií a popritom vyhrajte výhry počas prednášky alebo v stánku spoločnosti ASUS.

Herné trailery 2021 SECTOR.sk Games Zahrejte sa na prednášky herných vývojárov, fanúšikov alebo si len jednoducho spravte prehľad v hrách, ktoré nás ešte len čakajú, ale aj tých najlepších  za 
rok 2021.

O filmoch, čo vyzerajú ako videohry Juraj Malíček Games Ako videohry ovplyvnili kinematografiu. O filmoch, čo sú nakrútené ako videohry. Prednáška s ukážkami.

Posledný Follower s Expl0itedom Expl0ited Comics
Ako vznikol, kam mieri a čo chce povedať najznámejší slovenský komiks súčasnosti. Tvorcovia projektu spolu s Expl0m porozprávajú, ako sa do príbehu 
dostali najväčšie hviezdy domácej YouTube scény a čím je tento dobrodružný sci-fi komiks taký unikátny. Juraj Naštický - ilustrátor; Viktor Asimov - grafika a 
ideamaking; Martin Petro - spisovateľ a scenárista

Hearts of Iron IV - alternatívna história druhej svetovej Zdeno Jašek Games

Mohlo Slovensko vyhrať druhú svetovú vojnu? Mohlo Nemecko priniesť demokraciu do Sovietskeho zväzu? Mohla Veľká Británia priniesť komunizmus do 
celého sveta?
Tieto a podobné otázky alternatívnej histórie uvidíte nasimulované v počítačovej hre Hearts of Iron IV.  Ide o počítačovú hru od štúdia Paradox. Prednáška 
bude primárne zameraná na alternatívnu históriu.

YesterMorrow: Príbehy a poučenia z vývoja videohry Alexander Buzgó Games Slovenský pixel platformer YesterMorrow uzrel svetlo sveta 5. novembra 2020. O tom, čo dokončeniu hry predchádzalo, aké vzostupy a pády zažívali vývojári 
na hrboľatej game-dev ceste a ako hodnotia (ne)úspech hry 10 mesiacov od jej vydania Vám príde porozprávať jeden z dizajnérov Alex Buzgó.

Ľahký herný kvíz SECTOR.sk Games Zabav sa pri rôznych otázkach z herného sveta.

Crash Bandicoot stále živý Andrea Fašková Games

Pamätáš si ešte Crasha Bandicoota? A vieš o tom, že tomuto ikonickému vačkovcovi stále vznikajú nové hry? Či už je tvojou odpoveďou áno, alebo nie, 
určite sa zastav na tejto prednáške, kde ti predstavím zremastrovanú pretekársku hru Crash Team Racing Nitro-Fueled vydanú v júni 2019. Porovnáme si ju 
s predošlými pretekárskymi hrami, zhrnieme si jej pre a proti, rozoberieme všetky Grand Prix a bohatý výber postáv, skinov, áut a nových kôl. Nebudú chýbať 
ani &quot;vtipné&quot; momenty, na ktoré je zvyknutý každý hráč tejto hry.

League of legends quiz - PRODUCE 2 Kristína Fatrsiková Games Ukáž, čo vieš o tejto hre! 

Ako sme sa naučili tvoriť hry a ešte aj získali prostriedky Emma Zahradníková, Viktor 
Kováč Games Ako sme vďaka SummerGameDev vytvorili tím, ktorý viedli lektori z herných štúdií a o našej hre TOWERACE, s ktorou sme vyhrali prostriedky a čo ďalej 

chystáme.

Reflexia Marvel’s Spider-Man hier v kontexte súčasných s 
budúcich mediálnych trendov Mgr. Zdenko Mago, PhD. Games

Spider-Man patrí k najznámejším a najpopulárnejším komiksovým superhrdinom a súčasná kinematografia venuje tomuto superhrdinovi stale väčšiu 
pozornosť, čo z neho robí prípadné centrum ďalšieho rozvoja popkultúrnych artefaktov. Do digitálnych hier bol adaptovaný od začiatku 80. rokov 20. storočia, 
pričom (nielen) posledné adaptácie indikujú súčasné a nadchádzajúce trendy v médiách stanovených populárnou kultúrou.

Ako nevyštudovaní začali tvoriť aj zombie hru Marek Polačik, Jozef Baxa Games Dá sa z dopravnej školy dostať k tvorbe hier? A prečo práve zombie hra? Čo ďalšie sa nám v hernom štúdiu Joma Rage podarilo?
Sú hry budúcnosťou vzdelávania? Veronika Golianová Games Ako slovenská organizácia mení školstvo k lepšiemu pomocou hier.

Diskusia so streamerkov a cosplayerkov Beybulka & Mrs.physiotherapist Games Ako sa dostali tam kde sú dnes? Vyplývajú im z toho nejaké povinnosti a radosti? Ktoré hry hrávajú a spája ich niečo? Poď si podebatiť.

DnD vo videohrách Marek Čabák Games Rýchly prierez bohatou históriou RPG Dungeons and Dragons vo videohrách. Textové začiatky aj podivuhodné pokračovania. Známe tituly, ako aj hry z 
periférie záujmu.

eSport - Bez kvalitného hardware to dnes už nedáš Juraj Redeky Games Výkonný počítač potrebujete, aby hry bežali plynule, ale o vašich víťazstvách rozhodujú myš, klávesnica a často aj headset. Prečo?

Nenápadná kvalitní anime posledních 2 let Tadeáš "Meon" Jojko Anime
Všichni víme, že Titáni jsou skvělí, ale o nich tentokrát řeč nebude. V přednášce bych se chtěl podívat na výběr ze zajímavých anime posledních dvou let, 
kousků, kterých si třeba většina lidí nevšimla, ale přitom rozhodně stojí za vaši pozornost

Základy tvorby Anime Music Video Shameless

Anime

Anime Music Video už dávno nie je len Naruto s pozadím Numb od Linkin Park. AMV-čka v sebe skrývajú kvantum možností, ako na prvý pohľad jednoduché 
spojenie anime a hudby možno pretaviť v hotové umenie.

Na prednáške sa dozviete, ako prebieha proces tvorby AMV, od jeho konceptualizácie cez strih, prechody, efekty až po finálne zverejnenie. K tomu si 
pozrieme aj svetoznáme AMV-čka od zahraničných tvorcov.

LOG OFF natsumi Anime

Výpoveď o tom, ako realita píše oveľa bizardnejšie príbehy, než fikcia. Trochu desivý, trochu poučný a trochu smutný pohľad na „zákulisie“ internetových 
interakcii, ktoré ako online umelci/fanartisti/fanúšikovia popkultúry prežívate možno aj vy a nemusíte tušiť, kto alebo čo vás čaká na druhej strane. Prednáška 
obsahuje niekoľko ukážok takýchto prípadov zo sveta a aj moju osobnú výpoveď, ktorá vás možno smutne rozosmeje, vydesí alebo možno trochu podujme k 
tomu, aby ste prevetrali svoje online interakcie a viac dbali o svoju bezpečnosť.

TOP10 K-Drama Tina a Roni Korea KISSASIAN and CHILL kórejských seriálov posledného 10-ročia. Vychutnáme si spolu atmosféru niektorých nezabudnuteľných scén.

Ako vyzerá Vaše meno v kórejčine? + základy kórejského 
písma Timi a Kači Korea

Kórejské písmo nazývané "hangul" je zaujímavé tým, že ktokoľvek je schopný sa ho naučiť už za jedno dopoludnie. Inými slovami, sa tak na našom 
workshope, nielenže naučíte napísať vlastné meno, ale dokonca aj prečítať takmer ktorýkoľvek nápis v kórejskom jazyku. Workshop bude predovšetkým 
určený tím, ktorí sa s týmto písmom ešte nestretli, takže úplným začiatočníkom. V druhej časti sa dozviete aj a

Kamenný dedkovia a čierne prasiatka na K-ostrove. Timi Židovská Korea
Vydajte sa so mnou skúmať obľúbenú lokalitu kórejských novomanželov a zákutia najväčšieho ostrova v Kórei. Na prednáške sa dozviete o 
najnavštevovanejších turistických miestach, tradičnej "čiernoprasiatkovej" kuchyni, mytológii, šamanizme, ženách potápačkách "hänjo", mojich zážitkoch na 
Čedžu. Samozrejme nebudú chýbať ani mandarínky. Účasť je vhodná pre všetkých záujemcov o Kóreu. Budem sa tešiť a

Korean crime stories Annie Korea Pozrite sa spoločne s nami na najznámejšie juhokórejské kriminálne prípady v dejinách Južnej Kórei. Mnohé z nich sa ako nevyriešené prípady uchovali v 
pamätiach mnohých mladých i starých obyvateľov. Poznáte ich? Ktorý z nich Vám nahnal husiu kožu?

http://sector.sk/
http://sector.sk/
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Cestou necestou – Južná KÓREA Roni a Tina Korea PRAVIDLÁ?! OBMEDZENIA?! REŠTRIKCIE?! Poďme sa spolu vrátiť do čias ešte pred začiatkom pandémie a spoznať zopár zaujímavosti a krás Južnej 
Kórey.

K-pop Fun & Games San & Veve Korea Už po siedmykrát sme si pre vás pripravili k-pop workshop plný hier a zábavy! Budete sa môcť zapojiť do rôznych aktivít, kvízov a súťaží na tému k-popu. 
Samozrejme účasť v hrách nie je povinná, aj diváci sú vítaní. Nebudú chýbať ani nové slovenské k-pop misheard lyrics a ceny pre súťažiacich.

Doma v Kórei a Kórea doma Kimchi Korea Rozprávanie o tom, ako sa dlhoročný nadšenec kórejskej kuchyne (ne)prekvapivo cítil v Kórei ako doma a čo všetko ho inšpirovalo k tomu aby si vytvoril takú 
malú Kóreu aj na Slovensku. Celé sa to bude samozrejme točiť okolo dobrého jedla, preto neodporúčame prísť na prednášku hladný.

SM Culture Universe Dada Korea Chcel by si vedieť čo zmamená Kwangya, Kosmo a Flat? Ak máš záujem sa dostať hlbšie do universe vytvorenej SM ent. a zistiť ako je Exo prepojené s Red 
Velvet, rada ťa uvidím na mojej prednáške.

K-Pop Kvíz K-Life Korea Zapoj sa opäť do našej hlboko premyslenej súťaže, kde budeš odpovedať na otázky zo sveta K-Popu a ak budeš šikovný, vyhráš pri tom nejaký ten K-Pop 
album!


