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Binnenkort bezoek je samen met je klas de workshop History Repeats bij EYE.
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Workshop History Repeats In deze workshop maken leerlingen in 3,5 uur een fictiefilm
aan de hand van de thema’s Magie, Strijd en Slapstick. Voordat de leerlingen zelf aan de
slag gaan, kunnen ze inspiratie opdoen in de Panoramazaal van EYE. In deze ruimte bekijken ze een aantal korte fragmenten uit de rijke collectie van EYE aan de hand van de
thema’s. Ze bespreken de fragmenten en kunnen zowel op inhoudelijk als technisch gebied inspiratie opdoen voor hun eigen film. Hierna gaan ze zelf aan de slag. De workshop
verloopt als volgt:
-

Introductie workshop en verdelen van de groepen per thema
Bekijken van filmbeelden in de Panoramazaal
Uitleg van camera’s en uitwerking idee
Maken van opnamen
Volgen van de handleiding
Bewerken van eigen beelden
Resultaten bekijken en reflectie

week 5 dinsdag 30 januari

klas 3C van 12.45-16.15 vertrek school 11.30 uur

week 6 dinsdag 6 februari

klas 3B van 9.00-12.30 verzamelen EYE 8.50 uur

week 7 maandag 12 februari klas 3G van 12.45-16.15 vertrek school 11.30 uur
Week 7 dinsdag 13 februari klas 3A van 9.00-12.30 verzamelen EYE 8.50 uur
klas 3D van 13.15-16.45 vertrek school 12.20 uur
Week 7 woensdag 14 februari klas 3F van 9.00-12.30 verzamelen EYE 8.50 uur
klas 3E van 13.15-16.45 vertrek school 12.20 uur
Totaal reistijd 40 min. Vertrek vanaf school richting metrostation Rai (lijn 51 richting CS)
- Vanaf CS nemen de leerlingen de Pont (Buiksloterweg) naar Noord.
- Vanaf Buiksloterweg is het ongeveer 5 minuten lopen naar het ‘Eye’.
Reiskosten bedragen: €4,28 (retour).(Neem voldoende reisgeld mee en/of je OV pas)
De leerlingen mogen zelfstandig heen en weer reizen. Zorg dat je op tijd bent! Bij vertrekt vanaf school kan u zoon/dochter onder begeleiding van een docent naar het EYE.
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Let op het lesrooster het kan zijn dat je voor of na de workshop gewoon les hebt.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
Juf Fris
CKV docent.

