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FILM
WORKSHOP

We maken een

Kort film!

In deze vijfdaagse workshop leren jullie hoe een echte film tot stand komt.
Na alle aspecten onder de knie te hebben, staan jullie voor één dag op een echte filmset èn ACTIE!
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Met BEELDTAAL zoek je uit waarom, waarmee
en vooral hoe je iets vertelt met je beeld. Jullie
gaan aan de slag met camera en statief en jullie
eigen creatieve ideeën.
Hoe word je super klein of ga je vooruit zonder
een stap te zetten?
SPECIAL EFFECTS zorgen hiervoor! Jullie
zullen deze special effects leren gebruiken!
Een film maak je niet op je eentje en gelukkig
maar! Want je hebt je FILMCREW meer dan
nodig als je tot een mooi resultaat wil komen.
Wie doet wat op een filmset? Jullie nemen de
plaatsen in en ervaren wat jullie verschillende
taken zijn op een filmset.
Zonder SCENARIO hebben we geen film!
Op basis van een bestaand scenario, vullen
we jullie ideeën aan. We werken rond het
thema van duurzame voeding, maar wat is
dit nu precies? Het Brugs Food Lab werkte
uit wat dit inhoudt en organiseert acties rond
moestuinieren, landbouw, duurzame vis, veggie,
(h)eerlijk Brugge, verkoop van lokale producten,
Fair Trade, ...
Welke scène/actie
zou jij tot leven
willen zien
komen?

Jullie leren ACTEREN voor de camera.
Hoe maak je je eigen personage zo
geloofwaardig mogelijk? Wat moet hij/zij
dragen? Waar droomt zij van? Wie word
jij in deze KORTFILM?
Een PROFESSIONELE FILMCREW zal
jullie acteertalenten vastleggen.
Jullie worden ‘gestyled’ door het team
van make-up en kostuum,
jullie worden in beeld gebracht door een
ervaren klank-en cameraman ,
jullie worden in het èchte filmlicht en
décor geplaats,
jullie worden geregisseerd door een
ervaren regisseur
en dan is het aan jullie, ACTEURS,
klaar?! ...èn ACTIE!
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Voor w
ie
is deze
worksh
op?
Deze workshop is voor kinderen die
de ambitie hebben om te acteren.
Of graag meer willen weten over het
leven op een filmset.
Ben je tussen 8-12 of 12-16 ( of een
klein beetje jonger of ouder ), dan ben
je meer dan welkom!
De workshops vinden plaats
op volgende momenten :

Deze film wordt
er één om nooit
meer te vergeten
De film wordt nadien professioneel
gemonteerd, voorzien van muziek en
afgewerkt tot in de kleinste puntjes.

3-7 juli 2017: 8-12 jaar
7-11 augustus 2017: 12-16 jaar
Inschrijven:
leefmilieu@brugge.be of t 050 47 53 80
en motiveer waarom jij interesse hebt
in deze gratis workshop!
Locatie:
Kinderboerderij 7 torentjes,
Canadaring 41, 8310 Brugge
Organisatie:
Sarazon Creative i.s.m.
dienst leefmilieu

