Filmweek in de zomervakantie!
Georganiseerd door Old-School Zeeland

Maak een te gekke korte film, of je eigen videoclip!
Helemaal gratis.
Hoe werkt het?

Old-School Zeeland organiseert deze zomer gratis
filmweken voor jongeren van 12 tot 27 jaar.
In 5 dagen werken we per groep toe naar een eindfilm.
Wij verzorgen het programma en leveren alle benodigde
materialen plus eten en drinken (lunch/tussendoortjes).
We regelen een locatie bij jullie in de buurt waar we
kunnen samenkomen en waar we het eindresultaat kunnen
presenteren aan geïnteresseerden.

Wat gaan we doen?

In 5 dagen van ongeveer 8 uur per dag werk je toe naar een
korte film. Daarvoor verzamel je verhalen bij ouderen ter
inspiratie. Daarna mag je zelf bepalen hoe je de verhalen tot
leven laat komen. Een documentaire? Sketches of muziekvideo?
Alles mag, als het maar verfilmd kan worden. Er zijn honderden
kostuums en professionele audio- en videoapparatuur aanwezig.
Kies een plek voor of achter de schermen. Professionele
onderzoekers en regisseurs begeleiden je bij alle activiteiten.
Na de 5 dagen worden de video’s gemonteerd en kiezen we een
moment voor het eindevenement en gaan we, met iedereen die
wil komen, de film bekijken!

Wat levert het op?
*
*
*
*
*

Een professionele video
Je doet ervaring op in onderzoek doen en mensen interviewen
Je leert om van een verhaal een film te maken
Je leert om jezelf te presenteren
Je kan kiezen uit wat je wilt leren bij het maken van de film:
zoals songwriting, monteren, een camera bedienen en een
videoclip maken
* Je krijgt een certificaat
(goed voor op je c.v.!)
* Kortom, een supergezellige week waarin
je veel leert en nieuwe mensen leert kennen!

Word een echte kennisdetective
en maak je eigen film of videoclip!
Wanneer vindt de week plaats?
Dat mogen jullie zelf bepalen. De voorwaarde is dat jullie minstens met 10 jongeren van 12 tot
27 jaar uit Zeeland deelnemen. De 5 dagen mogen jullie zelf kiezen, zolang het maar 2 tot 5
dagen achter elkaar zijn. Starten of eindigen in het weekend kan ook. Als er meerdere groepen
willen doen, kan de eindpresentatie ook gecombineerd worden en kunnen jullie elkaars film zien.

Meedoen? Of heb je vragen?

Bel naar de projectleider:
Jerry Rijstenbil 0624899448
of mail naar: info@oldschoolzeeland.nl

Bij Old-School Zeeland krijgen Zeeuwse jongeren de kans om
twee life skills te oefenen waar je je hele carrière profijt van
Meer
hebt: leren van mensen waar je het niet van verwacht en
presenteren. Allebei die skills helpen bij hun toekomststappen,
informatie
of dit nu een opleiding, baan of passie is. Bij de Old-School
leren deelnemers van professionals life skills die ze helpen om
hun talenten te ontdekken en te weten wat ze willen.
De eerste skill is het verzamelen van informatie die niet voor de hand ligt, waardoor je
betere keuzes kunt maken. Jongeren moeten allerlei belangrijke keuzes maken voor hun
toekomst. Ze oefenen deze skill door in gesprek te gaan met ouderen, aan de hand van de
zogenaamde TINO methode, ontwikkeld door HUMINT Solutions. Met Fablefactory
werken ze daarna aan hun presentatie-skills door het maken van een videoproductie op
basis van de gevonden verhalen. Naast de groei van de deelnemers, is het programma ook
waardevol voor de ouderen. Want door het speurwerk en de creativiteit van de jongeren
komen de verhalen van de ouderen weer tot leven!

