
NanoKarrin to polska grupa fandubbingowa działająca już przeszło 10 lat.
Jej członkowie współpracują, przeważnie przez internet, tworząc polskie

tłumaczenia piosenek, animacji, filmów i seriali, głównie, ale nie wyłącznie,
pochodzenia japońskiego. Grupa udziela się też na konwentach i innych

imprezach, organizując atrakcje związane ze swoją działalnością.

#nanokarrin

http://nanokarrin.pl/
https://www.youtube.com/user/fandubbing
https://www.facebook.com/NanoKarrin/
https://twitter.com/nanokarrin
https://www.instagram.com/nanokarrin/
https://discordapp.com/invite/nanokarrin


Co NaNoKarriN

może dla Ciebie zrobić??
 Podczas atrakcji nagrywamy ochotników do 
wcześniej przygotowanych scenek. Przywozimy ze sobą 
cały sprzęt potrzebny do nagrywania i tworzymy polowe 
studio dubbingowe. Uczestnicy mają okazję stanąć 
przed mikrofonem i spróbować swoich sił w aktorstwie 
głosowym, a przy okazji zobaczyć całkiem pokaźną część 
całego procesu produkcji. Atrakcja może trwać do paru 
godzin, a może też być rozciągnięta na cały czas trwania 
imprezy.

Wolne DubbingoWanie

 Nasi członkowie chętnie dzielą się posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem. Mamy na swoim koncie takie atrak- 
cje jak warsztaty tłumaczenia piosenek, obróbki dźwięku i obrazu 
czy warsztaty wokalne. Organizujemy też lżejsze punkty programu 
jak konkursy i wiedzówki.

Panele, Warsztaty, Prelekcje

 Poza powyższymi, bardziej kameralnymi atrak- 
cjami organizujemy również koncerty, na których 
występują wokaliści NanoKarrin. Repertuar krąży wokół 
dubbingu; są to piosenki nagrane przez NK jako grupę, 
utwory stworzone na kanały prywatne wykonawców lub 
oficjalne polskie wersje piosenek z bajek czy filmów fa- 
bularnych. Koncert zwykle trwa od godziny do dwóch.

koncert

 Poza bezpośrednią działalnością na terenie imprezy 
jesteśmy otwarci na współpracę medialną. Możemy umieścić na 
swoich stronach informację o wydarzeniu, wypuścić na YouTu-
bie film je zapowiadający, a po jego zakończeniu opublikować ma-
teriały nagrane podczas atrakcji (np. scenki stworzone w trakcie 
Wolnego Dubbingowania).

Patronat meDialny



Czego potrzebujemy??
 Członkowie grupy zaangażowani w organizację salki, stoiska czy programu często 
poświęcają temu zadaniu solidną część konwentu i powinni mieć zagwarantowany wstęp na 
imprezę bez opłat za akredytację. Dodatkowo w konkretnych przypadkach prosimy także 
o zwrot kosztów dojazdu, zwłaszcza gdy w grę wchodzi np. transport sprzętu. Zakres przy-
wilejów może być oczywiście różny i zależy od okoliczności i możliwości w danym miejscu 
i czasie. Generalnie im lepsze warunki dostaniemy, tym więcej mamy możliwości, tym więcej 
ludzi możemy ściągnąć i tym lepsze atrakcje zorganizować.

WejśCie na konWent i transport sprzętu

 Wyposażenie dubbingowe przywieziemy ze sobą. Jedyne, czego potrzebujemy od orga-
nizatorów, to rzutnik multimedialny, przedłużacze oraz rozgałęziacze.
 Najlepiej rozwijamy skrzydła, gdy mamy do dyspozcji jakąś wydzieloną, zamkniętą 
i możliwie cichą przestrzeń – np. osobną salkę. Umożliwia to wygodną organizację 
wszystkich atrakcji bez potrzeby każdorazowego przenoszenia i instalacji sprzętu. 
 Mniej wygodną, ale też skuteczną opcją jest ustawienie stoiska. Realizujemy przy nim 
głównie lub wyłącznie Wolne Dubbingowanie. Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się na 
imprezach organizowanych na halach targowych jak np. Pyrkon. Należy jednak pamiętać, że 
mimo wszystko takie stoisko zajmuje trochę miejsca i może zakłócać spokój sąsiadom.

salka, stoisko

 Organizacja koncertu od strony technicznej potrafi być wymagająca. Posiadamy 
sporo własnego sprzętu, więc jesteśmy w stanie dostosować się do wielu sytuacji, nie- 
mniej musimy znać możliwości sali lub sceny, by w pełni wykorzystać jej potencjał. 
Poza samym koncertem trzeba przewidzieć w harmonogramie imprezy czas na próbę 
(ok. godziny) oraz soundcheck (ok. pół godziny przed koncertem).

konCert



luty 2019 r.

ostatnie imprezy,
na któryCh pojaWiło się nk

• Aicon 2018 - koncert, salka NK (Wolne Dubbingowanie, 
warsztaty, panele)
• Tsuru 2018 - koncert, salka NK (Wolne Dubbingowanie, 
warsztaty, panele)
• Asucon 2018 - koncert, salka NK (Wolne Dubbingowanie, 
warsztaty, panele)
• Nejiro 9 - zespół idolkowy Sankyu, salka NK (Wolne Dubbin-
gowanie, warsztaty, panele, konkursy), koncert oraz After Party
• Ućkon 5 - warsztaty wokalne, Wolne Dubbingowanie
• Pyrkon 2018 - stoisko w Strefie Fantastycznych Inicjatyw 
(Wolne Dubbingowanie)
• Sakurakon VI - Wolne Dubbingowanie
• Warsztaty dubbingowe dla EMSA Kulturalnia Warszawa

zAPrASzAMy Do WSPółPrAcy!

Osoba kontaktowa
- Koordynator Kawalerii Konwentowej

Michał ,,Orzecho” Dąbrowski
Mail: nanokarrin@mdabrowski.eu
Konto Discord: #Orzecho1720
Nr kom. 791 599 295


