communicatie productieboekje

Goed praktijkvoorbeeld:
Informatie:

Xavier Rombaut (line producer Savage Film)
Maarten Verstraete (production assistent – De dwaaltuin)

‘duurzaam communiceren en communiceren over duurzaamheid’



Het productieboekjes is dubbelzijdig gedrukt met 2 pagina’s op 1 blad
Ieder cast- en crew-lid krijgt slechts 1 boekje, in zakformaat.





Het laatste blad van het productieboekje is gewijd aan ‘duurzaam filmen’
Informatie rond de keuzes van het productieteam
Oproep aan de cast en crew om actief hun verantwoordelijkheid op te nemen

‘De dwaaltuin’ wordt een duurzame film!
Savage films wil voortaan duurzaam filmen om zo onze CO2-uitstoot en hoeveelheid
afval te beperken. Want…
‘Elke liter brandstof en elke kWh die niet wordt gebruikt, maakt een verschil
en leidt tot een lagere impact op het milieu.
Elke verpakking of product dat wordt aangekocht wordt vroeg of laat herleid
tot afval. Proactief kan men hiermee rekening houden bij de aankopen.
Elke product dat geen nut meer heeft in de productie (vb. een prop, een
batterij, een bekertje) kan in de eerste plaats worden hergebruikt of
gerecycleerd. Wanneer afval wordt gescheiden verkleint de restafvalfractie.’
Vanuit Savage films zijn verschillende maatregelen getroffen om deze productie zo
duurzaam mogelijk te organiseren.
1.
Wij kiezen bewust om alle opnames te laten doorgaan in Gent en beperken
de afstand tussen de locaties onderling en tussen de locaties en de
slaapplaatsen.
2.
Vrachtwagens ‘overnachten’ maximaal in Gent.
3.
Wij kiezen bewust voor ecologische wagens: Toyota Yaris ,met een verbruik
van 3,9 l/100 km.
4.
Wij geven iedereen de mogelijkheid om maximaal te kunnen sorteren en
doen ons best om zelf afval te voorkomen.
5.
Wij meten onze CO2-uitstoot!

Wij vragen jullie om maximaal mee te werken aan deze duurzame filmproductie:











Voorkom afval en sorteer: eenvoudig!
Verkies huren boven kopen
Laat toestellen niet onnodig aan staan (vb. zet generator uit vanaf 30 min
pauze)
Kom naar de set met de fiets of het openbaar vervoer indien mogelijk:
gezond en ontspannend…
Carpool maximaal!
Verlies je script/productieboekje niet: slechts 1 afgedrukt exemplaar per
persoon
Kies herbruikbare batterijen
Spring niet kwistig om met (wegwerp) materialen
Drink mee kraantjeswater
Neem deel aan donderdag Veggie-dag

Als jullie vragen of ideeën hebben, spreek Xavier Rombaut aan of neem contact op
met Kim Van den Heuvel van Zero Emission Solutions die deze duurzame productie mee
begeleidt!

Meer informatie: Evert Eriksson
++32 (0)2 226 06 56 – eeriksson@vaf.be

