Uitnodiging
Workshop documentaire maken over het ‘Langer wonen van ouderen in de
eigen omgeving’
Het beleid is dat ouderen steeds langer thuis wonen. Het is bekend dat ouderen ook het
liefste in hun eigen wijk blijven wonen.
Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, de Hogeschool Leiden, en Bromet Filmschool
nodigen u uit om mee te doen in een workshop, om met behulp van een iPad van de
filmschool, een korte documentaire te maken over ‘Langer wonen van ouderen in de
eigen omgeving’.
Wij zoeken ouderen uit de wijk Tuinstad die interesse hebben om in de maand
september in vijf bijeenkomsten een documentaire te maken over het wonen van
ouderen in de wijk Tuinstad.
Plaatsen en data
- LUMC: 16 september en 23 september
- Buurtontmoetingsplek (BOP) Herenstraat 61, Leiden: 24, 26 en 27 september
Alle bijeenkomsten vinden plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur. De workshop vraagt hiermee
dus, in een korte periode, een tijdsinvestering van 5 maal 4 uur.

U hoeft geen ervaring te hebben met filmen of het gebruik van een iPad, maar het is
wél van belang dat u alle 5 bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.
Deelname is gratis. Leeftijd voor deelname is vanaf ongeveer 65 jaar.

In deze workshop is plaats voor 12 tot 18 deelnemers, die in duo’s aan het werk zullen gaan.
Ieder duo maakt opnamen die uiteindelijk gemonteerd worden tot één documentaire van 3
minuten. Deze korte filmpjes worden later gemonteerd tot één geheel dat een beeld geeft
over wat voor ú van belang is bij het langer kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Inhoud
- Op maandag 16 september is de 1e bijeenkomst. Hier krijgt u informatie over het
initiatief, de achtergrond van de workshop en het doel van de documentaire. We
zullen samen met u verkennen welke mogelijke onderwerpen in beeld gebracht zouden
kunnen worden.
- De 2e bijeenkomst is op 23 september. U krijgt informatie over interviewen, het maken
van opnames etc.
- De 3e bijeenkomst is op 24 september in het BOP en hier zult u in duo’s gaan filmen
met de iPad en interviewen.
- De 4e en 5e bijeenkomst op 26 en 27 september besteden we aan de montage van de
filmbeelden. We informeren u over het bekijken van uiteindelijke documentaire.
De workshop wordt begeleid door filmprofessionals, het Ouderenberaad en de Hogeschool
Leiden. Voor eventuele vragen kunt u een email sturen aan Margaret von Faber, Hogeschool
Leiden:Faber.von.m@hsleiden.nl

AANMELDEN: VOOR 1 SEPTEMBER!
Dit kan op 2 manieren (waar uw voorkeur naar uitgaat):
1. U kunt onderstaande strook inleveren bij het BOP
2. U kunt zich, onder vermelding van: naam, leeftijd en contactgegevens, aanmelden
bij:
Mw. van Gemerden, Hogeschool Leiden Tel: 06-5000 3476 (maandag t/m
donderdag). Email: gemerden.van.m@hsleiden.nl
U ontvangt later per post of email nog een bevestiging met het programma en de precieze
locaties. Na afloop worden uw persoonlijke gegevens door ons verwijderd.

Deelname-strook afknippen en inleveren in een doos bij het BOP
Aanmelding workshop documentaire
Naam:

Adres:

Telefoonnummer :
Email:

Leeftijd:

