Met onze superdeal willen we samen
met jullie onderstaande activiteit verder
uitwerken,
we
ondersteunen
jullie
financieel en
organisatorisch, zowel
vooraf als de dag van de activiteit.
Heb je zin om je schouders hieronder te
zetten met je Curieusgroep? Het provinciaal
secretariaat staat je met raad en daad bij.

Kortfilm op stap met Wim Willaert!
Wim Willaert!

Als lokale Curieusgroep …

Samen ...

Acteur Wim Willaert ken je
wellicht via de serie Eigen
Kweek, Bevergem of de film
Cargo.

zorg je voor drie leuke
geschikte
locatie’s,
op
wandelafstand van elkaar,
waar
telkens
zo’n
20
personen kunnen zitten en er
elektriciteit aanwezig is.

Bekijken we de locaties,
stippelen een route uit. Door
de drukke agenda van Wim
staat de datum vast op 19
oktober.

Wim speelde echter mee
in enkel kortfilms, films van
maximum een half uur veelal
door beginnende cineasten
geregisseerd.
We vertonen drie kortfilms
met Wim Willaert en zoeken
hiervoor grote huiskamers,
opvallende, curieuse plekken
(onbekende schuur of oude
garage/depot) of plaatsen
die anders niet dagelijks
toegankelijk zijn.
Na de laatste film komt Wim
Willaert tekst en uitleg geven
over zijn bestaan als acteur en
werk in kortfilms.

Je doet de nodige promo:
je verdeelt de flyers en
affiches, maakt mensen warm
hiervoor en nodigt ze uit op
alle mogelijke manieren...
kortom, je schreeuwt het van
de daken. Uiteraard ben je de
dag zelf ook aanwezig met
een paar mensen.
Het provinciaal secretariaat
… zorgt voor het ontwerp van
de flyers, facebookpromo,
de technische zaken voor de
projectie, de contacten met
Wim Willaert en komt de dag
zelf ook de handen uit de
mouwen steken.

We bekijken of we met
inschrijvingen werken of niet,
we zetten de medewerkers
optimaal in en zorgen dat
alles binnen het budget blijft
die Curieus West-Vlaanderen
hiervoor openstelt.
Denk er alvast eens over na,
zie je hier een mogelijkheid,
kan je drie nabije locaties
vinden. Is de goesting er om
erin te vliegen? Wacht niet te
lang, de datum staat al bijna
voor de deur.
Stuur ons een mailtje, dan
spreken we verder af! Slechts
enkele afdelingen kunnen
van deze Superdeal genieten,
en neem contact op!

Het secretariaat is te bereiken op 050 47 18 80, 0486 72 58 21 of info.west-vlaanderen@curieus.be.
Je kan ons ook vinden op www.curieuswest.be of www.facebook.com/curieuswvl/

