Workshop op 29-2-2020 tussen 12.00 en 17.00 uur, Video-opname & Presenteren
De volgende zaken worden behandeld:
Video-opname:
Een cameraman is iemand die een videocamera bedient voor bijvoorbeeld de opname van een film,
documentaire, televisieprogramma of videoclip.
• Bedienen van de camera tijdens opnamen (met aandacht voor focus, belichting, etc.)
• Afstemmen van positie, licht en geluid
• Kiezen van het juiste materiaal (lenstypen, opnameformaten, etc.)
• Opstellen van een cameraplan en een draaiboek in overleg met de regisseur en andere betrokkenen
Presenteren:
Een presentator of presentatrice is doorgaans een persoon die radio- of televisie-programma's presenteert – maar
ook evenementen die niet worden uitgezonden, kunnen een presentator hebben.
Hij/zij is bij het grote publiek vooral bekend als de stem of het gezicht van één of meer mediaprogramma's.
• De belangrijke punten van presenteren
• Het voorbereiden van vragen voor de gasten
• Hoe te presenteren
• Het bepalen van een onderwerp
Verslaggever/verslaggeefster: (Later in overleg nog te plannen)
Een verslaggever is iemand die naast het redactionele en journalistieke werk en het vooronderzoek ook op
televisie of radio verslag doet van de verschillende (vaak actuele) onderwerpen van de dag
• Het doen van research naar relevante onderwerpen
• Het vertalen van relevante onderwerpen naar beeldende journalistieke reportages
• Het maken van verslagen van actuele gebeurtenissen
Video montagetechniek: (Later in overleg nog te plannen)
Montage in de filmtechniek is de ordening van beeld en geluid in een film/video. De ordening kan snel en
afwisselend zijn of juist traag. Er zijn films die van het begin tot het einde slechts uit één enkel onafgebroken
beeld bestaan.
• Montagetechniek
• Adobe première software en de andere technieken
• Het samen monteren van 2 of meer shots en het laten ontstaat van een natuurlijke volgorde van handelingen
• De ordening van snel, afwisselend of juist trage fragmenten
• Effecten etc.
Stichting Bahro Production maakt verschillende producties als commercials, televisieprogramma’s en
interviews.
Je krijgt de vrijheid om jezelf te ontwikkelen en de ruimte om je talenten te ontplooien. Daarnaast krijg je een
praktische cursus om de kennis onder de knie te krijgen en eigen te maken.
Tevens is er veel ruimte en aanmoediging voor eigen input en creativiteit.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Dan nodigen wij jou van harte uit. Meld je aan via onderstaande contact gegevens dan nemen we zo snel
mogelijk contact met jou op!
Telefoon: 0747857678/0620288392
E-mail: contact@bahroproduction.nl

