


De Filmwerkplaats

• 1e jaar online en vanaf morgen / donderdagavond fysiek bij elkaar

• Wat is de “Filmwerkplaats” :

a Gezamenlijke uiteenlopende filmprojecten ontwikkelen en hoe maak je   a Gezamenlijke uiteenlopende filmprojecten ontwikkelen en hoe maak je   

een film met acteurs en een echte filmcrew.

b Leren van elkaar, theoretisch en praktisch.

c  Persoonlijke korte filmpjes maken met een boodschap.



Filmmakersontmoetingsplek
• Wat gebeurd er in deze 14 avonden:

• Bespreking preproductie, productie en 
postproductie

• Het maakt niet uit wat je doet: meer-
camera filmen, portret-filmen, reportages, 
documentaires, geluid, montage, schrijven 
of regisseren.

• Film ideeën helpen opzetten en elkaar 
blijven helpen.

• Helpen bij een Meer-camera registratie.

• Gezamenlijk helpen bij de voorbereidingen • Gezamenlijk helpen bij de voorbereidingen 
van het filmen. 

• Geluidsopnamen, wat is er mogelijk en wat 
dient waarvoor.

• Films met inhoud krijgen body door de 
onderdelen op te waarderen.

• Project 1 maak zelfstandig een 
reclamefilmpje..

• Project 2 We maken gezamenlijk een film 
+/- 15 min.



Het maakproces

• Dit proces kunnen we in drie groepen indelen

• Preproductie, 

• We gaan dan door 8 stappen ter voorbereiding alvorens te filmen.

• Productie,

• Dit het totaal tijdens de filmdagen, het eigenlijke filmen.

• Postproductie,

• Dit is de montage van de beelden, het geluid en de aftiteling



Voor wie is de 

Filmwerkplaats Borne

• Wij zijn met ongeveer 13 mensen van start 
gegaan waarvan nog enkelen nog op de bank 
zitten en enkelen hebben zich afgemeld.

• Voor in principe iedereen• Voor in principe iedereen

• Wij hebben diverse functies in en rond de 
Filmcrew nog open staan dus wie leren wil hoe 
een gezamenlijke film gemaakt wordt meld je bij 
mij even aan.

• Voor diegene die serieus bezig is met de inhoud    
van zijn film.

• Voor diegene die hun ervaringen en kundigheid 
willen delen.

• Er zijn geen kosten aan verbonden.

• Aanmelding naar bertiepresenteert@gmail.com


