e-MISSION WORKSHOP
Duurzame energievoorziening op de set
Donderdag 17 november 2016
@
Huis van de Vlaamse Film (Brussel)
Onder de noemer ‘e-Mission’ investeert het VAF sinds enkele jaren in duurzaam filmen. Sinds kort zet
het VAF ook in op technische workshops rond duurzaam filmen.
Op donderdag 17 november focussen we op de mogelijkheden van duurzame energievoorziening op
de set.
Tijdens deze workshop komen vier sprekers aan bod:
Evert Eriksson van het VAF geeft een overzicht van welke mogelijkheden er zijn om de
energievoorziening op de set duurzamer en goedkoper te maken.
Werner Detremmerie en Vincent Locquet van Locquet komen uitleg geven over de mogelijkheden van
hun hybride stroomvoorziening waarbij er een batterij wordt gekoppeld aan een generator of
zonnepanelen. Deze opstelling biedt zowel ecologische als economische voordelen.
Wim Goossens van Bulletproof Cupid komt uitleggen welke stappen je moet ondernemen om een
werfkast te installeren op de set en wanneer dit kan worden toegepast. Een werfkast biedt heel wat
voordelen t.o.v. een dieselgenerator.
Willy Stoefs en Daaf van der Veen van Het Licht komt spreken over hun recent ontwikkelde
autonome hybride generator bus. Deze compacte bestelwagens met kleine generator en batterij is
specifiek gebouwd voor filmproducties en kan zowel op kleinere als grotere filmsets gebruikt
worden.
Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor alle professionals die in de audiovisuele sector actief zijn.
Wanneer en waar?
De workshop vindt plaats op donderdag 17 november 2016 van 10 u tot 12 u in het Huis van de
Vlaamse Film, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel.

Inschrijven?
De workshop is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan enkel online via de portaalwebsite
MyVAF (https://my.vaf.be) > nieuwe aanvraag > Talentontwikkeling & Duurzaam Filmen> e-Mission
workshops
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. maandag 14 november 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

