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KOPANIČIAR expres

Youtuberi
Nie je ľahké zaujať teenegerov.
Nie je bežné, aby chodili do divadla. A preto je vždy ťažké vybrať
niečo zaujímavé pre túto vekovú
kategóriu. Náš divadelný festival
je postavený na princípe divadlo
pre všetkých. A tak nemožno opomenúť ani divákov, ktorí sa práve
nachádzajú v tomto zložitom období vo vývoji osobnosti človeka.
Tento rok sme oslovili profesionálne divadlo GUNAGU z Bratislavy, ktoré funguje od roku 1985.
Je to divadlo divnej doby - našej
doby... Počas svojej existencie
uviedlo už viac ako 50 pôvodných
hier. Založili ho ako amatérsky
súbor Viliam Klimáček, Ivan Mizera, Zuzana Benešová a Milan
Paštéka. V roku 1992 prešlo na
profesionálnu bázu. V súčasnosti
predovšetkým inscenuje hry Viliama Klimáčka, ktorý je aj riaditeľom a umeleckým šéfom. Keď
v decembri roku 2017 inscenovali divadelnú hru YOUTUBERI,
hneď sme vedeli, že to je predstavenie, ktorým by sme vedeli zaujať
našu mládež... - Podarilo sa, a tak
si počas tohtoročného festivalu
môžete pozrieť toto predstavenie
aj na Myjave v kultúrnom dome.
Je to úvodné predstavenie celého
festivalu. A tak, 6. decembra,
na Mikuláša, pozývame všetkých,
nielen teenagerov, do divadla. Toto
predstavenie uvedieme hneď dvakrát, o 10.00 aj o 12.00 hodine,
aby sme uspokojili váš záujem. 
Skôr ako sa vyberiete na toto
predstavenie, pokúsime sa zo-

rientovať v odbornom slovníku
tejto hry. Čo, či vlastne kto, sú
to youtuberi? Nie je to slovenské
slovo, a tak pre všetkých nezorientovaných uvádzame pár odborných
informácií z WIKIPÉDIE - internetovej encyklopédie. Je treba začať
od internetu, ktorý sa stal každodennou súčasťou nášho života.
Internet, hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré
prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím
štandardizovaného Internetového
Protokolu (IP) a mnohých ďalších
protokolov. Pozostáva z tisícok
menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí.
Slúži ako prenosové médium pre
rôzne informácie a služby ako
napr. elektronická pošta, chat a
najmä systém vzájomne prepojených hypertextových dokumentov (webstránok) a webových
aplikácií nazývaný World Wide
Web (WWW). Slovo internet je
skratkou z anglického výrazu
interconnected networks - prepojené siete. Internet má aj ďalekosiahly dopad na prácu, vedomosti a pohľad na svet.
Jednou z webových aplikácií je
aj YOUTUBE.
YouTube je internetová databáza videí, väčšinou krátkych.
YouTube založil Chad Hurley
v roku 2005 a v novembri 2006 ho
kúpilo Google.

www.vianocevdivadle.sk
V súčasnosti ide o najväčší
svetový systém na zdieľanie video súborov na internete.
Každý sa môže zadarmo zaregistrovať (alebo prihlásiť pomocou Google účtu) a zdieľať
svoje videá s ostatnými. Všetci
používatelia môžu nahrať videá do
15 minút. V prípade overenia účtu
(väčšinou cez mobilný telefón) je
možné nahrávať videá s dĺžkou až
do 12 hodín a vysielať živé prenosy.
YouTube stojí za zrodom mnohých
internetových hviezd - youtuberov, ktorých video videlo obrovské
množstvo ľudí (často stovky miliónov). YouTube je možné navštíviť
z internetového prehliadača na
stránke www.youtube.com alebo
pomocou aplikácie pre smartfóny, tablety, Smart TV a podobné
zariadenia.
Číselné údaje z prieskumov
dokazujú, že sila tejto web stránky
stále rastie.
V máji 2011 bolo každú minútu
nahratých 48 hodín nových videí,
čo sa v januári 2012 zvýšilo na 60
hodín každú minútu, 100 hodín
každú minútu v máji 2013, 300
hodín každú minútu v novembri
2014, a 400 hodín každú minútu

vo februári 2017. Od januára 2012
mala stránka 800 miliónov používateľov za mesiac. Odhaduje sa, že
v roku 2007 YouTube spotreboval
toľko dát, koľko v roku 2000 celý
internet. Podľa webových analytikov je druhou najnavštevovanejšou
webovou stránkou na svete od
decembra 2016. Priťahuje viac ako
15 miliárd návštevníkov mesačne...
Internet je každodennou súčasťou nášho života. Niektorí ľudia
trávia viac času pri počítači ako
niekde na prechádzke alebo v spoločnosti priateľov. Dnešná mládež
aj keď je niekde vonku, tak jediné
čo robí pozerá do mobilov a zdieľa
rôzne sociálne siete. Je to výhoda,
alebo môže to byť aj nebezpečné?
Iba sami ľudia robia internet nebezpečným. Častokrát si neuvedomujeme ako ľahko sa dajú zneužiť
informácie, aké dôsledky môže
mať video uverejnené na webe,
ako ľahko vzniká zo zábavy veľký
problém... A o tom je divadelné
predstavenie YOUTUBERI.
Predstavenie je prednostne
určené pre žiakov miestnych škôl,
preto ho uvedieme v doobedňajších hodinách. Predpokladáme
však, že ostanú aj voľné miesta
v hľadisku, ktoré môžu využiť
ostatní záujemci a zakúpiť si vstupenky priamo v pokladni kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave
v deň predstavenia.
Viac informácii o voľných miestach na toto predstavenie vám
poskytneme od 20. novembra na
tel. čísle: 034/ 621 3389
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