e-MISSION WORKSHOP
Digitale (post)productieplatformen
Dinsdag 12 april 2016
@
Huis van de Vlaamse Film (Brussel)
Onder de noemer e-Mission investeert het VAF sinds zes jaar in ‘duurzaamheid in de audiovisuele
sector’. In 2016 zal het VAF verschillende workshops rond duurzaamheid organiseren. Hierbij komen
verschillende technische thema’s aan bod zoals duurzame verlichting, energievoorziening op de set,
postproductieplatformen e.d.m.
Tijdens de tweede workshop focussen we op de mogelijkheden van digitale productie- en
postproductieplatformen en hoe deze kunnen bijdragen tot een duurzamer en meer efficiënte
productie.
Tijdens deze workshop komen drie verschillende systemen aan bod:
Maarten Verwaest van het Gentse bedrijf Limecraft komt spreken over het softwarepakket Limecraft.
Dit systeem zorgt voor een sneller en meer efficiënt postproductieproces en biedt de mogelijkheid om
rushes over het internet te sturen waardoor er geen fysiek transport meer nodig is.
Stijn Deschepper van Filmmore komen spreken over hoe het postproductie proces beter en efficiënter
kan verlopen. Er wordt ook een korte demo van hun Dailies app gegeven en hoe deze kan bijdragen
tot een efficiënter postproductie proces.
Cath Hauben en Ivan Dresselaers van Dzjintonik komen spreken over hun softwarepakket Dzjintonik
Dit pakket biedt een totaaloplossing voor het efficiënt plannen, opvolgen en budgetteren van
audiovisuele producties.
Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor alle professionals die in de audiovisuele sector actief zijn.
Wanneer en waar?
De workshop vindt plaats op dinsdag 12 april 2016 van 9u30 tot 12u30u in het Huis van de Vlaamse
Film, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel. Een routebeschrijving vind je op http://www.vaf.be/ContactVacatures/routebeschrijving/

Inschrijven?
De workshop is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan enkel online via de portaalwebsite
MyVAF (https://my.vaf.be) > nieuwe aanvraag > Vorming & duurzaamheid > e-Mission workshop
Voer bij inschrijving als titel ‘EWS/ jouw naam’ in. Vermeld ook je bedrijf/instelling en functie. Gelieve
enkel in te schrijven indien je van plan bent om daadwerkelijk te komen.
Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 8 april 2016, zo lang er plaatsen zijn. Er zijn maar 25 plaatsen voorzien.
Je schrijft dus best zo snel mogelijk in.
Vragen?
Contacteer Evert Eriksson via mail (eeriksson@vaf.be) of bel naar 02 226 06 56

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met

