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Cursus film theorie en praktijk
Een cursus van 4 weken. Zondagmiddag van 

12.00 uur tot 14.00 uur.

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Voor wie is de cursus?

 
Heb je een idee voor een film? Een filmidee voor jezelf als hobby? 

Of voor je werk als een extra skill. Of wil je films die je maakt verbeteren?

Tijdens deze cursus krijg je handvaten om aan de slag te gaan. 

Wat is een goede opname? Wat is decoupage? Waar moet je op
letten bij een goed interview ? Hoe plak je het aan elkaar?

Gratis Proefles
Zondagmiddag 21 nov van 1 uur tot 2 uur



Oriëntatie filmcursus van 4 lessen, 
Tijdens deze cursus maken we kennis met de geschiedenis van Film,

verschillende begrippen van Filmtaal en montagetechnieken. 
 

Iedere les bestaat uit een korte inleiding  over filmtaal en over techniek. Je
kunt zelf aan een project werken, een verhaal dat jij wilt filmen. Of je

bedenkt met de docent een leerzame opdracht. 
 

Wat ga je leren
Je krijgt inzicht in het maakproces van een film. Hierdoor ga je ook

bewuster en anders kijken naar film.
 

In de groep leer je van de feedback van anderen 
om zo  je visie aan te scherpen.

 
Je leert door te proberen.

 
Apparatuur

Voor deze cursus is je mobiele telefoon met een camera en een standaard
laptop toereikend, windows of apple. Neem een laptop mee naar de les. 

 
Heb je zelf een foto/film camera of een videocamera, dan kun je die ook
gebruiken voor opnames en zo je camera beter leren kennen. Tijdens 

de cursus werken we met het gratis programma VideoPad Video Bewerker.
Zie website voor meer info over verschillende montage programma's.   

 
De cursus  wordt gegeven op een toepasselijke locatie 

In de bioscoopzaal van Filmtheater De Boomspijker 
Rechtboomsloot 52, Amsterdam Centrum.  

Van 12.00 uur tot 14.00 uur
 

Kosten en info 
Voor 4 lessen €. 100,- inclusief een beknopte studiewijzer

Voor aanmelding en meer  info 
lucienne@moonfilm.nl

 


