ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА ФОКУС 21
Назив фестивала: Фестивал образовања, културе, уметности и спорта – ФОКУС 21

Организатор: Београдска академија пословних и уметничких струковних студија (БАПУСС)

Време одржавања: 23. и 24. јун 2021.

Место одржавања: Плато испред и у просторијама БАПУСС-а.

Пријатељи Фестивала: Општина Звездара, СЦ Олимп, Адриа Медиа Група.

Награђују вас: БАПУСС, СЦ Олимп, Студио 76, Хотел „Falkensteiner“, Ђина апартмани и други.

23 и 24. ЈУН 2021. године

Програм активности у холу БАПУСС
•

Изложба слика, радова и фотографија уметничког одсека БАПУСС

•

Изложба старих диплома

Програм активности у амфитеатрима и слушаоницама БАПУСС-а
•

Бесплатне радионице пословних вештина

Студенти БАПУСС, али и сви заинтересовани, могу бесплатно похађати радионице пословних
вештина и то:
1. Моћ вербалне и невербалне комуникације (једнодневна - 23. јун) и

2. Пословна кореспонденција за почетнике (дводневна - 23. и 24. јун)

Радионице ће се одржати у просторијама БАПУСС, са почетком у 10 часова. Пријаву за
учешће на бесплатним радионицама, послати на мејл centar.razvoj@bpa.edu.rs

Сертификате полазницима радионица, уручиће председник Академије на затварању
фестивала.
Програм активности на платоу испред БАПУСС-а
•

Пункт за вакцинацију

БАПУСС у сарадњи са Општином Звездара подржава младе у настојању да се што пре врати
дружење без маски и победи корона вирус, зато омогућава вакцинацију младих и поручује:
„Вакциниши се и ти!“
Програм активности у СЦ Олимп
•

Средњошколски баскет турнир и шутирање тројки

БАПУСС у сарадњи са СЦ Олимп организује турнир у баскету и шутирању тројки за
средњошколце. Награде најбољима у спортским резултатима уручиће председник Академије
на затварању фестивала.

23. ЈУН 2021. године
ОДСЕК ПОСЛОВНИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ СТУДИЈА
Програм активности на платоу испред БАПУСС-а
•

Сајам привредника

БАПУСС је обезбедила 65 изложбених штандова за привреднике из целе Србије на платоу
испред и поред Академије. Посетиоци ће имати прилику да се упознају са излагачима, али и
њиховим успешним пословним причама.

Програм активности на бини испред БАПУСС-а
10.00 Музички програм
•

Гудачки квартет Хабанера

12.00 Свечано отварање Фестивала ФОКУС 21
•

Поздравна реч председника БАПУСС и пријатеља фестивала

•

Награђивање студената за претходна достигнућа

•

Презентација Одсека пословних и информатичких студија

12.30 Упознајте АДУ - Академску Дигиталну Асистенткињу
13.00 Пробни пријемни испит
13.30 Моја успешна пословна прича и презентација привредника
•

Маја Богуновић (LOGISTAR)

•

Раде Марјановић (SPORT VISION)

•

Владан Симић (ПОДРУМ СИМИЋ)

•

Тара Катарина (модна дизајнерка)

14.00 Студентска НАЈидеја
•

Вељко Станојевић, студент I године Менаџмента

14.30 Пробни пријемни испит
15.00 Моја успешна пословна прича и презентација привредника
•

Иван Хинић (CINEPLEXX)

•

Драгољуб Симоновић (АПЕЈРОН)

•

Предраг Петровић (СТУДИО 76)

•

Бојан Ђорђевић (Гинисов рекордер)

15.30 Хуманост у Фокусу
•

Јован Симић

•

Срби за Србе

16.00 Са Филипом Угреновићем на „ТИ“
17.00 Музички концерт
•

Бенд „Che“

24. ЈУН 2021. године
ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Програм активности на платоу испред БАПУСС-а
•

Сазнајте како настаје уметничко дело – студенти БАПУСС, одсека за уметност и
дизајн, израђују „Street wall art“.

•

Презентација 3Д штампе – студенти мастер студија Одсека за уметност и дизајн

•

Радионица Илустрације

•

Радионица Обликовање у простору

•

Радионица фотографије – писање светлом

Програм активности на бини испред БАПУСС-а
10.00 Музички програм
•

Street Art Band - Балкански менталитет

12.00 Отварање другог дана фестивала
•

Награђивање студената за претходна достигнућа

•

Презентација Одсека за уметност и дизајн

12.30 Занимања XXI века у визуелним уметностима CGA/VFX/ANIMA/GAMING/VR
•

Представљање студијских програма који школују стручњаке за занимања
у Креативним индустријама и сарадње са послодавцем – Studio Crater.

•

Кратак водич од цртања до видео игре и виртуелне реалности

13.30 Како написати филмску критику
14.30 Како креирати визуелни идентитет
15.30 Stop motion – Кадар по кадар анимација
16.30 Радионица VJ - VeeJay

17.30 Затварање фестивала
•

Презентација и награђивање уметничких радова фестивала

•

Награђивање спортских резултата

•

Уручивање сертификата за радионице

18.00 Музички концерт
Денис и Обуле

