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JUNIORFEST online
Film naleznete na: www.juniorfest.cz, www.dafilms.cz

JAK JSEM RANDIL S AMBER
Irsko | 2020 | 92 minut | režie: David Freyne

/ Před projekcí /
Podívej se na trailer a zamysli se nad názvem filmu. 

  O čem asi film může být? Kde a kdy se asi odehrává?

  Původní název filmu je Dating Amber. Jak se ti líbí český překlad? 
Měl/a bys jiný nápad? Je dobré názvy filmů překládat? Kdy ano a kdy 
ne?

/ Po projekci /
  Pokus se vymyslet jiný název filmu.

  Zjisti si pracovní název filmu. Vystihuje podle tebe pracovní název film lépe? 

Příběh filmu
  Napiš si v několika větách osnovu příběhu, který jsi viděl/a.

  Která sekvence podle tebe film charakterizuje? Který záběr/sekvenci si vybavíš jako první? Proč je podle 
tebe pro film typická?

Hrdinové
Hlavní hrdinové filmu jsou mladí lidé – spolužáci. Jsou si v mnohém podobní a můžeme sledovat, jak mezi 
nimi vzniká křehký vztah.

   Co Amber a Eddieho spojuje?

  Co chtějí? 

  Co říkají?

  Po čem podle tebe ve skutečnosti touží?

  Má podle tebe jejich vztah šanci? Může se vyvíjet  
a pokračovat?
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Prostředí ve filmu
  Vzpomeň si, která prostředí se ve filmu objevují. Čím se jednotlivá prostředí liší? Jsou některá prostředí 

popsaná i filmovými prostředky?

  Liší se výrazně prostředí irské školy v 90. letech 20. století od české školy v současnosti? Které rozdíly 
jsou nejnápadnější?

  Film se odehrává většinou na irském maloměstě. Jak na tebe toto prostředí působilo? Ovlivňuje podle 
tebe prostředí ve filmu jeho vyznění?

Hudba a zvuk ve filmu
Pro každý film je důležité propojení obrazu a zvuku. Kromě původní hudby zazní ve filmu písně známých 
rockových interpretů (U2, Brenda Lee, Girlpool). 

  Zjisti, zda jsou některé z nich irské. 

  Podívej se ještě jednou na scény z gay klubu a na pláži. Co je spojuje? Jakou roli zde hraje zvolená 
hudba?

„Dobudeme celý svět“
  Vzpomeneš si, kdy a kde tento výkřik ve filmu zazněl? Co v té chvíli hrdinové dělali? Jak se asi cítili?

  Jakým způsobem byla tato sekvence natočená? Jak končí?


