e-MISSION WORKSHOP
DUURZAME EN ZUINIGE VERLICHTING
met aansluitende beurs
Maandag 1 februari 2016
@
Huis van de Vlaamse Film (Brussel)
Onder de noemer e-Mission investeert het VAF sinds vijf jaar in ‘duurzaamheid in de audiovisuele
sector’. De komende maanden organiseert het VAF een aantal technische workshops over
energievoorziening op de set, duurzame verlichting, postproductieplatformen e.d.m.
Tijdens de eerste workshop focussen we op duurzame en zuinige verlichting, zoals ledverlichting of
filmen met natuurlijk en beperkt licht.
Sprekers:




DOP David Williamson (o.a. ‘Bevergem’) deelt zijn ervaringen met filmen met natuurlijk en
beperkt licht;
Gaffer Benjamin Van De Water (o.a. ‘I’m the same I’m another’, ‘Bevergem’ en ‘Vincent en het
einde van de wereld’) komt spreken over zijn ervaringen met ledverlichting op de filmset;
Wim Michiels en Tom Bergman van LITES geven een overzicht van de beschikbare soorten
zuinige verlichting

Na de workshop is er een kleine beurs. Lichtbedrijven LITES, Eye Lite en Delimex stellen een selectie
van hun gamma zuinige verlichting tentoon en demonstreren een aantal modellen (ledverlichting,
fluorescentie verlichting e.d.m.). Op deze beurs komen de meer technische aspecten van zuinige
verlichting aan bod.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor professionals die in de audiovisuele sector actief bezig zijn met
verlichting en licht zoals:





Gaffers
Grippers
DOP’s
Docenten van de Vlaamse filmhogescholen

Wanneer en waar?
Workshop en beurs vinden plaats op maandag 1 februari 2016 van 9u30 tot 13u in het Huis van de
Vlaamse Film, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel. Een routebeschrijving vind je op
http://www.vaf.be/Contact-Vacatures/routebeschrijving/

Inschrijven?
Inschrijven kan door een mail te sturen naar Evert Eriksson - eeriksson@vaf.be
Vermeld in je mail aub:




Naam, adres, telefoon, e-mail
Beroep of functie
Bedrijf of instelling waar je tewerkgesteld bent

Inschrijven kan t.e.m. donderdag 28 januari 2016, zo lang er plaatsen zijn. Er zijn maar 30 plaatsen
voorzien. Je schrijft dus best zo snel mogelijk in.
Het VAF biedt na de workshop en de beurs ook een lunch aan.
Je inschrijving is officieel wanneer je na bevestiging van ons € 10 overschrijft op de rekening van het
VAF. Ons rekeningnummer is IBAN BE11 4354 5132 8148. Vermeld ‘Workshop verlichting 2016’ & ‘je
naam’.

Vragen?
Contacteer Evert Eriksson via mail (eeriksson@vaf.be) of bel naar 02 226 06 56

In samenwerking met LITES, Eye Lite en Delimex

