DUE Médiatábor 2017 Balatonszárszó
Júliusban rendezték meg Balatonszárszón a 37. DUE Médiatábort, amelynek én is részese
lehettem osztálytársammal, Barna Grétával együtt. Egy pályázati kisfilmünk által ismertem
meg a DUE-t, amelyről nem sokat tudtam, úgyszintén a táborról sem. Több helyen is
olvastam, hogy ez a 10 nap felejthetetlen lesz. Igazuk volt!
Mindig is érdekelt a média világa, majd a suliban jobban megismerkedhettem vele.
Fegyverneki Gergő tanár úrnak, Gergő bácsinak köszönhetően már a kedvenceim közé került
a mozgókép és médiaismeret.
A táborban többféle csoport alakult ki. Voltak tévés, videós, fotós rádiós, illetve újságíró
csoportok is. Minden csoporthoz két vezető tartozott, akiknek nagyon sokat köszönhetünk,
hiszen ők segítettek minket mindenben 10 napon át. Maga a tábor nem forgószínpadszerű
volt, nem próbáltuk ki mindegyik csoportot, de voltak különböző lehetőségeink. Például a
táborlakók készítették el a Reggeli Ébresztő rádiós műsort. 1 órán át zenékkel, friss hírekkel
és interjúkkal ébresztették a tábort. Ezt minden reggel más csoport bonyolította le. Én a tévés
csoport tagja voltam, és nagyon élveztem. Élőben készítettünk híradót, csináltunk riportokat,
interjúkat, reklámokat, és még a várost is körbejárhattuk egy-egy anyag elkészítése
érdekében. Az egyik riportunk itt nézhető meg.

Barna Gréta és Tóth Anna a balatonszárszói József Attila Múzeumban készítettek riportot a DUE-tábor
híradójába

Ezek mellett rengeteg szakmai dolgot tanultunk és a kommunikációs készségünket is
fejleszthettük. Élveztem, hogy beláthattam a kulisszák mögé, hogy megtudhattam, mi hogyan
zajlik, és hogy kipróbálhattam magam különböző helyeken. A kedvenc részem a tábordal volt,
amely arról szólt, hogy átírtunk egy aktuális slágert tábori poénokkal ötvözve. A "Despacito"ra esett a választás, amelynek "Balatonszárszó" lett a címe. Ehhez a mi csoportunk készített
egy videóklipet, amelynek a forgatása nagy élmény volt számomra.
Emellett remek volt a hangulat, rengeteget nevettünk, nagyon sok programmal vártak minket.
Például a táborba ellátogatott a Trollfoci egyik adminja, Levi, illetve a Brazilok című film
egyik rendezője, M. Kiss Csaba is.
Megismerhettük jobban a táborvezetőket, minden este vicces esti mesével zártuk a napot,
kisebb koncerteket, akadályversenyeket, vetélkedőket, és még egy tábor embere választást is
rendeztek nekünk. Bűnmegelőzési előadásokat is tartottak, amelyek nagyon hasznosak voltak
számunkra.

Újabb interjú készül

Ha kicsit is érdekel a média világa, vagy csak szeretnéd kipróbálni magad, mindenképp
jelentkezz! Tényleg felejthetetlen 10 nap, ami akár egy újabb kaput is megnyithat előtted, és
újabb lehetőségek tárulhatnak eléd. Rengeteg új barátot szerezhetsz, profiktól tanulhatsz,
sokat fejlődhetsz. és ami a legfontosabb, hogy nagyon jól érezheted magad.
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