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 EZ-communicatiedag 2015
 17 november 2015, 
 Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum



Beste collega,

Met veel plezier nodigen we je uit voor onze jaarlijkse EZ-communicatiedag op dinsdag 17 november a.s. in 
het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

Thema van de dag is TEKST  EN  BEELD 

De taal van het beeld: Laat zien wat je bedoelt!
Taal is zeg maar best wel ‘ons ding’, als communicatieprofessionals. Maar hoe zit dat nu met (bewegend) 
beeld? Er wordt steeds meer van ons verwacht dat we daar ook veel verstand van hebben. Beeldtaal, met 
zijn eigen beeldgrammatica. Om nog maar niet te spreken van beeld en taal gecombineerd!
Die grammaticale regels van beeld staan ongetwijfeld ergens beschreven, maar je moet ze vooral zièn en 
ervaren. Show us, don’t tell us. 
Dus kom vooral kijken en ervaren op 17 november bij het Instituut voor Beeld en Geluid. 

Met een inspirerende lezing vol humor start Gert de Graaff de ochtend. 
Je krijgt antwoord op vragen als: Wat overheerst, de beelden of de babbel? Hoe lang of hoe kort moet een 
shot zijn? Wat is de juiste volgorde, eerst beeld of eerst tekst? 
Gert laat je op deze dag o.a. zien dat je begint met nadenken over een logisch beeldverhaal voordat je de 
tekst gaat schrijven. Hij toont je de gereedschappen. 
Aan de hand van spectaculaire voorbeelden laat hij zien hoe wij bij een film of video anders kijken dan luis-
teren en hoe je daar als maker van de film of de video mee om zou moeten gaan. Je zult ervaren dat je de 
Hollywood trucs eigenlijk al kent. Iedereen laat zich tenslotte gemakkelijk meevoeren in een goede speel-
film. En krijg je de kans de trucs ook te leren doorzien. Gert laat zien welke verborgen verleiders Hollywood 
inzet en geeft tegelijkertijd aan hoe we die verleiders kunnen toepassen in ons eigen werkveld.

Tussen de middag is er ruim de gelegenheid om te netwerken én om het Instituut voor Beeld en Geluid te 
bezoeken. 
Na de lunch ga je zelf aan het werk met taal en beeld in één van de vier workshops onder leiding van col-
lega’s uit de Rijksoverheid die dagelijks met beeld en taal werken en ruime expertise hebben op dat gebied.
Je workshopkeuze maak je op de dag zelf bij het registreren.
In de plenaire lezing na afloop van de workshops bespreken we de fileer-opmerkingen.
Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige netwerkborrel in het Top 2000 Café.

Vul snel het bijgevoegde aanmeldingsformulier in en mail dit vóór dinsdag 10 november naar
DirectieCommunicatie@minez.nl.

Tot ziens op 17 november!

Hartelijke groet,

Het organisatieteam, 

Roline Veldkamp, Yvette Epskamp en Alexandra van Oirsouw (DC EZ), Sandra Uittenbogaart en Caroline 
Molenaar (RVO.nl) en Roos Savert (NVWA)



Programma EZ-communicatiedag 2015

Ochtendprogramma:
09.15 – 09.55 uur  inloop en registratie

10.00 – 10.15 uur  welkom door Hans vd Broek

10.15 – 12.15 uur  masterclass Gert de Graaff

12.15 – 13.45 uur  lunch en mogelijkheid tot bezoek Instituut  voor Beeld en Geluid

Middagprogramma:
13.45 – 14.00 uur  uitleg workshops door Gert de Graaff

14.00 – 16.30 uur  middagprogramma met workshops en terugkoppeling

16.30 – 17.30 uur  netwerkborrel in het Top 2000 Café 

Korte informatie over de workshops

Workshop tekst bij beeld

In deze workshop krijg je een stom item (zonder geluid) te zien. De opdracht  is om gezamenlijk een goede 
tekst bij de beelden te schrijven.

Workshop beeldmontage 

In de workshop beeldmontage krijg je een set foto’s te zien. Elke foto stelt een shot voor uit een beeld-
sequentie. Het doel is om een zo effectief, logisch en verhalende volgorde te bepalen van de losse shots. 

Workshop leren fileren (a)

Steeds vaker willen communicatie-medewerkers kunnen (in)zien waarom bepaalde films/items beter zijn 
dan andere. En hoe ze te verbeteren zijn. Daarom is het belangrijk dat zij de makers van beeld kunnen be-
geleiden en aansturen. Daarnaast is het belangrijk dat ze het werk goed kunnen beoordelen. In deze work-
shop gaan we gezamenlijk kijken wat een filmpje goed of slecht maakt. 

Workshop leren fileren (b)  Zelfde als (a) - voor een andere groep



Over Gert de Graaff

Gert de Graaff is filmmaker en editor. 

Met de film ‘De zee die denkt’ won hij vele prijzen, waaronder de Joris Ivens Award op het IDFA en een 
Europese Oscarnominatie. Momenteel werkt hij aan een nieuwe film. 
Vanuit zijn passie voor (bewegend) beeld geeft hij daarnaast les in ‘hoe bewegend beeld precies werkt’. 
Hij geeft die lessen aan documentaire- en speelfilmmakers, aan vrijwel alle nationale en regionale 
omroepen, aan vrijwel alle tv-programma’s, (kunst-) hogescholen – waaronder de filmacademie - en 
universiteiten.

Kijk ook eens op de homepage van zijn website www.gravioli.nl en op
https://youtu.be/lbnTDbA8v38 (dit is een commercial over 3 honden) 
en op https://youtu.be/U5sAAJbU4UI (dit is de analyse van Gert de Graaff over de commercial over 
3 honden).
 


