Waarom Onafhankelijk Filmplatform De Eenhoorn?
Passie, gedrevenheid, professionaliteit en plezier zijn de
kernwaarden van het Onafhankelijk Filmplatform
De Eenhoorn.
De Eenhoorn wil haar kennis en mogelijkheden benutten om
de passie, gedrevenheid, professionaliteit en plezier van
verschillende mensen op een eerlijke, mooie en overtuigende
manier in beeld te brengen.
Tegen een zeer betaalbaar tarief.

De Eenhoorn
Onafhankelijk Filmplatform

Contact
Voor vragen, boekingen of redactionele stukken kunt u
contact opnemen met het secretariaat:
Hans Leupe, coördinator
06 – 10312970
info@filmplatformdeeenhoorn.nl
Saskia Hameeteman – Blanker
06 – 22743654
info@mijntotaalplan.nl

Uw passie in Beeld

Wat is Filmplatform De Eenhoorn?
Een groep professionele cameramensen die, met elkaar,
diverse uiteenlopende items professioneel in beeld brengen.
Iedere filmer is technisch zeer goed onderlegd en heeft
passie, plezier, enthousiasme, gedrevenheid en perfectie.
De filmploeg werkt samen om zoveel mogelijk diverse items
m.b.t. de Zuid Hollandse Eilanden in beeld te brengen,
zowel personen als ook overige zaken.
Hoe werkt het?
De Eenhoorn brengt Uw passie, nieuws, bedrijf, hobby of
andere bezigheden in beeld. Samen met u wordt een plan
gemaakt om dit zo mooi en professioneel mogelijk te doen.
Bijvoorbeeld aan de hand van het programma’s:
1. Wat Doe Je Voor De Kost?
In een film van ongeveer 10 minuten kan men uitgebreid
vertellen wat men doet, hoe men dat doet en waarom men
dat doet.
2. Wat Beweegt Jou?
In een film van ongeveer 10 minuten kan men vertellen wat je
beweegt, emotioneel, passie, sport, zorg, hobby, etc. etc.
Alle films kunnen worden uitgezonden via YouTube, de
website en blog’s van het filmplatform en overige
mediaplatforms.
Wat zijn de kosten?
De kosten om een film te laten maken door het Film Platform
bedragen € 25,- per minuut afgewerkte film, met een
minimum van 10 minuten.
Voor dit bedrag krijgt U hiervan een dvd en de rechten.
Van alle kosten ontvangt u een factuur met als omschrijving:
Onkosten.

Programma 1 Wat beweegt jou?

Programma 2 Wat doe je voor de kost?
Overige mogelijkheden.
Voor scholen en/of instellingen met beperkte financiële
middelen wordt per aanvraag bekeken
wat de mogelijkheden zijn.

