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Jongerenfestival in Hoogeveen
Het komend weekend is er voor de achtste keer het Jongerenfilmfestival. Dit jaar zijn we te gast in buurthuis “het Oor” aan de van Goghstraat 7 in Hoogeveen.
Het belooft een heel leuk festival te worden. Er zullen maar liefst 18
films worden vertoond. De zaal gaat open om 12:15 uur. Een half uur
later start de projectie. Voor slechts € 5,- (jongeren betalen € 2,50)
kun je de hele middag genieten van leuke, spannende en soms inspirerend films van jongeren uit heel Nederland. Vind je een hele middag
wat lang. Je kunt natuurlijk ook even een uurtje langs komen.

Cursus “Filmstructuur” bijzonder populair
Deze interessante cursus is bijna volgeboekt. Op dit moment zijn nog twee plekken beschikbaar.
Deze dag zal in het teken staan van de structuur van de film. Het gaat over veel meer dan alleen
het ontstaan en de opzet van het verhaal. Maar ook over de manier waarop je je verhaal in beeld
brengt. Het belooft een zeer leerzame dag te worden. Zaterdag 25 november in de Miente in
Oosterwolde. Aanvang 9:30 uur.
De kosten bedragen € 30,- incl. lunch en koffie en thee.
Meer informatie en inschrijven via de site.

Take one maakt multicam registratie
Filmclub Take One uit Havelte maakt regelmatig registraties met meerdere camera’s. Zaterdagavond
18 november wordt weer een multicamopname met
7 bemande en 3 onbemande camera’s gemaakt van
de finale van Westerveld Got Talent in Dieverbrug
Er zijn 15 optredens met o.a: dans, zang en muziek.
De beelden worden, via de regiekamer, live voor het
publiek op het grote doek vertoond .
Voor geïnteresseerden is er vrijdagavond vanaf
20:00 uur gelegenheid om achter de schermen te kijken bij de opbouw van de camera’s en in de
regiekamer.
Tijdens de opname op zaterdagavond staan de cameralieden in verbinding met de regiekamer en
kunnen via een schermpje naast hun camera zien welk beeld geschakeld is. Al het opgenomen
beeldmateriaal wordt naderhand bewerkt. Kijk voor een indruk hier
Wil je bij de opbouw aanwezig zijn neem dan contact op met Rob Lammers

