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MASTERING 5.1 filmu Rolanda Rowińskiego DANCING 4U
Wykonaliśmy mastering ścieżki dźwiękowej do filmu Rolanda Rowińskiego
„Dancing 4U” dla potrzeb kopii cyfrowej DI.
To współczesny film obyczajowy z akcją rozgrywającą się w środowisku artystów.
Bohaterowie: reżyser (Roland Rowiński) i tancerka (Edyta Kozak) nawiązują romans
podczas pracy nad wspólnym spektaklem i w ramach gry miłosnej wykorzystują w
przedstawieniu osobiste wątki, zaś w życiu prywatnym odsłaniają swoje twórcze
"ja".
Premiera planowana jest na maj 2011 roku.

MUZEUM ZAMOJSKIE
Wyprodukowaliśmy wersje językowe oraz dokonaliśmy rekompresji,
zmiany rozdzielczości i aspektu obrazu filmów dokumentalnych pt.:
„Twierdza Zamość” oraz „Zamość - miasto idealne”. Filmy te staną się
częścią multimedialnej ekspozycji Muzeum Zamojskiego, związanej z
akcją renowacji zamojskiej Starówki, odbudowy Arsenału oraz
stworzenia nowoczesnego systemu wirtualnej informacji turystycznej.
Zapraszamy do obejrzenia fragmentów filmów na naszej stronie www.
Dodatkowo wyprodukowaliśmy oryginalne efekty i tła dźwiękowe,
towarzyszące ekspozycjom: celi więziennej - sala nr 6, oraz cysterny na
wodę z przełomu XVII i XVIII wieku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo on-line w przewodniku po Trasie turystycznej w podziemiach oficyn Ratusza.

KONFEKCJA PROGRAMU RADIA FREE

CZYTAJ NAS W TELEFONIE

Wyprodukowaliśmy jingle logo oraz inne Zeskanuj kod i czytaj nasz Newsletter w
swoim telefonie!
elementy konfekcji programu dla Radia
Freee z Lublina – miejskiego radia
grającego przeboje szeroko pojętej muzyki
klubowej.
W skład oprawy, oprócz logo, weszły także
headlines, jingle programowe oraz akcje
autopromocyjne stacji.
Fragmentów wykonanej konfekcji można posłuchać na stronach naszego Portfolio.
Polityka prywatności – Zasady korzystania z serwisu www.skymediapolska.eu
Serwis www.skymediapolska.eu jest serwisem internetowym firmy Sky Media Polska z siedzibą w Lublinie przy ul. Mirtowej 12.
Sky Media Polska posiada odpowiednie i niezbędne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych, w tym plików audio i video.
Publikowane w Serwisie dane pochodzą z wiarygodnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Sky Media Polska mogą być uznane za rzetelne. Sky Media
Polska dokłada również wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Dane opublikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sky Media Polska
nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie oraz przesyłanych poprzez Newsletter podlegają w
szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych
z Serwisu wymaga każdorazowo zgody Sky Media Polska.
Sky Media Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga
przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem może być formularz kontaktowy lub
moduł newsletter, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane poprzez
wymienione formularze mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
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