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A Korda Filmpark 2011 júliusában nyílt meg a 
Budapesttől 29 kilométerre található Etyeken, 
a Korda Stúdió területén. A tematikus park két 
fő részből áll: 1 200 m²-es kiállítócsarnokból, és 
két, összesen 15 000 m²-es kültéri díszletből. 

A kiállítás betekintést nyújt a filmkészítés folya-
matába, az ötlettől a gyártás előkészítésen, film-
forgatáson és utómunkán keresztül egészen a 
film bemutatásáig.

JEGYEK

 felnőtt  3.500 Ft / fő

 diák / nyugdíjas  2.500 Ft / fő

6 év alatt 
a belépés ingyenes

 
Az árak tartalmazzák az Áfá-t.

A program részét képezi egy rövid séta, melynek 
keretén belül a látogatók kívülről megtekinthetik 
a műtermeket, és a forgatások függvényében a 
Korda Stúdió területén található New York utca 
díszletét és a reneszánsz díszletvárost.

A program teljes hossza 2–2,5 óra, ez igény ese-
tén rövidíthető, a vendégeket animátor kísére-
tével vezetjük körbe a látogatóközpontban. Egy 
cso port ajánlott létszáma 20–25 fő, efelett több 
részre osztva javasolt a túra. Igény esetén angol 
nyelvű vezetést biztosítunk előzetes egyeztetés 
szerint, külön díjazásért.



Ki ne vágyott volna arra, hogy ismert és ünne-
pelt mozisztár legyen? Hogy híres színészként a 
kamerák kereszttüzében álljon? Most teljesül a 
kívánsága! Filmbuilding  programunk keretében 
rövid-játékfilm készül, ahol belekóstolhat a for-
gatások hangulatába, a színészek és a forgató 
stábtagok munkájába. 

A program során a résztvevők a kapott for-
gatókönyv és a rendező utasításai alapján, a 
szükséges technikai eszközök, kültéri díszle-
tek segítségével aktív részesei lehetnek saját 
filmjük elkészítésének, akár stábtagként, akár  
színészként. 

Részvételi díj: 17.000 Ft+ ÁFA / fő  
(három perces rövidfilmgyártás, minimum 10 fő)

A program hossza: 90 perc

FILM
BUILDING



maszkmesterek bemutatják az egyszerűbb fil-
mes sminkek (pl. sebek, vágások, hegek, sérü-
lések) elkészítését. 

Az ár tartalmazza a szakemberek rendel ke-
zésre állását, valamint a bemutató során fel-
használt anyagok (sminkek) költségét.

A smink- és maszkmesteri bemutató kereté-
ben a résztvevők a végleges létszámtól és a 
rendelkezésre álló időtől függően egy vagy két 
csoportban ízelítőt kaphatnak a filmes smin-
kek és maszkok világából, profi szakemberek 
segítségével. A bemutató során, a közönség 
önkéntes résztvevői segítségével a smink- és 

SMINK- 
ÉS MASZK-
MESTERI  
BEMUTATÓ

Részvételi díj: 135.000 Ft + Áfa 
(maximum 10 fő, további smink vagy maszk 
6.550 Ft + Áfa / fő)

A program hossza: 60 perc



PRE PRODUCTION – „Interjú, felkészülés”
Problémák és erőforrások feltárása, tré-
ning céljának megfogalmazása, stb. – ami 
alapján összeállításra kerül a program

Időtartam:  max. 60 perc 
Helyszín:  Korda Filmpark vagy SKYPE

PRODUCTION – „Camera is rolling! Action!” 
Filmes témákat is felhasználó szervezet-
fejlesztési program, szórakoztató, moz-
galmas, fizikai együttműködést igénylő 
feladatok, színészi feladatok, bizalom-
játékok…

Időtartam:  90 perc 
Helyszín: 	 Korda Filmpark

POST PRODUCTION – „Editing” 
A program során átélt élmények, üzenetek 
feldolgozása, kibontása, a mindennapok-
ban való használat átbeszélése. Két sze-
mélyes, kis csoportos vagy egész csopor-
tos formában.

Időtartam:  60 perc 
Helyszín:  Korda Filmpark

MISSION IS 
POSSIBLE
„Rendezd újra” csapatépítő tréning

Részvételi díj:  
14.000 Ft + Áfa / fő 
(minimum 15,  
maximum 30 fő)



KASZKADŐR 
BEMUTATÓ

Árajánlat egyedi elképzelések alapján.

Kíváncsi a filmekben látott lélegzetelállító kasz-
kadőrmutatványok kulisszatitkaira? Nem zet közi 
produkciókban dolgozó kaszkadőr csapatunk 
által belekóstolhat a filmforgatások világába és 
a kaszkadőrök izgalmas és veszélyes munká-
jába. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen, a 
pár perces bemutatótól az egy órás komplett 
produkcióig.



Lépjen a szinkronszínészek helyébe, és próbálja 
ki magát a szinkronizálás sokrétű mesterségében!  
A Korda Stúdió hangstúdiójában „A mi kis falunk” 
és a „ Jóban Rosszban!” nagy sikerű TV–f ilm 
sorozatok vagy az „Üvegtigris” című flm egyes 

SZINK-
RONIZÁLJ!

részletei nek szinkronizálásban próbálhatják ki 
magukat a résztvevők, 10–15 fős csoportokban.
A felvett anyagot a program végén az ADR stú-
dióban levetítjük (azonban elvihető formában 
nem tudjuk biztosítani).

Részvételi díj: 17.000 Ft + Áfa/fő 
(minimum 5, maximum 15 fő)

A program hossza: 60 perc



hogy az asztaltársaságok – azaz esküdtszékek – 
elemezzék az eseteket, feltárják az összefüggé-
seket és megnevezzék a tetteseket.  Küzdelem 
az idővel, egymással és az igazsággal. 
Vajon az élet adja a meglepőbb válaszokat vagy 
a csapatok?

Rablás és gyilkosságok 3 korból: a Monarchia 
idejéből, az 1930-as és 1960-as évekből. Ere-
deti fotók, tanúvallomások és cikkek. Három 
megtörtént eset és sok kezdő nyomozó. Elénk 
tárulnak a bizonyítékok, fotók, dossziék és vallo-
mások. Háromszor húsz perc áll rendelkezésre, 

60 PERC, 
3 ESET 
INTERAKTÍV 
KRIMI

Részvételi díj: 13.000 Ft + Áfa / fő 
(minimum 20 fő)

A program hossza: 3 × 20 perc + 30 perc



Programjaink mellé figyelmébe ajánljuk catering 
szolgáltatásunkat. Legyen szó kávészünetről, wel-
come bekészítésről, piknik csomagról vagy filmes 
menükről, catering cégünk személyre szabott 
ajánlattal várja Önöket. 

KAPCSOLAT
info@kordafilmpark.hu
www.kordafilmpark.hu
+36 70 455 6815

CATERING

PROGRAM
JAVASLAT 

(4,5 órás)

10:00	 érkezés,	animátor	köszöntő

10:15	–	11:00	 hangolódás	a	filmforgatásra,	smink
	 és	maszk	készítés	–	közben	kávészünet

11:00	–	12:30		filmbuilding	–	filmforgatás

12:30-13:30	 ebéd

13:30	–	14:30		Filmpark	–	stúdió-látogatás



www.kordafilmpark.hu


