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EDUCATIFF

Mary și Buddy sunt doi îndrăgostiți, dar nu
numai unul de celălalt, ci și de dans. În micul
oraș în care trăiesc au format un grup de
street dance cu care visează să ajungă faimoși
și bogați. Ușa către acel vis li se deschide în
cele din urmă: în timpul unui battle, sunt
invitați să participe la un show de talente
transmis de o televiziune. Dar regulile din
culise pentru un spectacol de acest gen sunt
dure. Vor reuși să obțină faima fără să
compromită relația dintre ei?
Teme: pasiune, competiție, perseverență,
prietenie, rivalitate, ambiție, adolescență

1.
EDUCATIFF

Alcătuiți împreună o listă de reguli pentru a avea o relație frumoasă (de prietenie, de
iubire). Alcătuiți apoi o listă de reguli pentru a avea succes. Sunt toate aceste reguli în
armonie unele cu altele? Dezbateți dacă și cum poate o persoană să respecte toate
aceste reguli simultan.

2.
Gândiți-vă la emisiunile de tip reality-show sau talent show pe care le știți. Care sunt
lucrurile pe care ați observat că le au în comun? Oare de ce sunt structurate astfel
aceste emisiuni? Dezbateți.

3.

Propuneri
teme de
discuție

Fiecare va scrie pe o coloană 3 stiluri de dans pe care le știe (cât de cât) și pe altă
coloană 3 pe care mai bine le-ar evita. Comparați rapid rezultatele. Acum dansați
împreună (pe Google Meet, pe Zoom, în clasă, în casă...) stilul de dans care a fost
pomenit de cele mai multe ori (pe oricare coloană). Iar acum, dacă pe oricare dintre
coloane este un stil de dans menționat de o singură persoană, aceea îi va învăța și pe
ceilalți (e voie să vă documentați 3 minute cu un tutorial de pe YouTube).

4.
Ai observat volumul muzicii la scenele în care personajele dansează, dar au și
dialoguri? Cum crezi că sunt filmate astfel de cadre? (Cadrele din filme în care
oamenii dansează și vorbesc între ei sunt de fapt filmate fără muzică. Câteva dintre
motive: actorii pot auzi indicațiile regizorale; muzica care apare în film e aleasă de
multe ori abia în post-producție așa că muzica din filmare ar trebui scoasă și
înlocuită; secvențele sunt filmate cu mai multe camere simultan, iar dacă ar fi
muzică, montajul ar fi foarte greu de făcut, pentru că ar trebui să țină cont nu doar de
imagine, ci și ca muzica să se potrivească „la țanc”.)
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