FOTO & FILM OPNAMES UITVOERING
Vanuit de balletstudio verzorgen we de foto’s en filmopnames
Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

FOTO’S VAN DE UITVOERING
De foto’s worden ook dit jaar weer door dansvader Robin gemaakt.
We zetten de foto’s op een apart gedeelte van onze site neer. Ze zijn per groep ingedeeld en
per groep te bekijken en downloaden. De foto’s zullen tot eind oktober te vinden zijn.
Hier worden geen aparte kosten voor gerekend.
→ Jullie ontvangen 4 tot 6 weken na de voorstelling een link met de daarbij horende
inlogcode om de foto’s te bekijken / downloaden.
FILM OPNAME
Elke groep krijgt van ons de opname van hun eigen dans toegestuurd via een downloadbare
link. Vanwege het monteren en de nabewerking van de opnames zijn deze begin september
klaar.Hier worden geen aparte kosten voor gerekend.
→ We versturen de bestanden in de week van 2 september toe via wetransfer om de film te
downloaden
• Na het moment van versturen is de link 4 weken te gebruiken voor download.
• Vergeten? Na deze 4 weken kunnen we de link opnieuw versturen, maar vanwege het
meer werk hieraan vragen we hiervoor dan E5,Bestellen van een dvd van de gehele voorstelling
Het is ook mogelijk om de totale voorstelling te bestellen. Kosten voor een dvd zijn E15,Opnames worden verzorgt door ADVL Media. De dvd kan begin van het seizoen bij ons
worden opgehaald, of kan worden thuis gestuurd.
Bestellen van de dvd kan nu al:
Link voor het bestellen van de gehele dvd:
https://forms.gle/6zV5z9EJ35oFCjyZ7
VERZOEK
Vanwege hinder voor leerlingen op het podium en publiek in de zaal verzoeken we u om zelf
geen foto’s en filmopnames te maken tijdens de voorstelling.
Wilt u toch graag zelf foto’s en opnames maken, dan vragen we uitdrukkelijk dit zonder flits
en lichtgevend beeldscherm te doen. Het is hinderlijk voor de mensen achter u (die misschien
ook naar hun eigen kind kijken op dat moment), en het kan leerlingen uit hun concentratie
halen.
Wij zouden zeggen geniet van het moment en neem het op in je hart

BELANGRIJK
Ivm de privacy wetgeving is het niet toegestaan foto’s en film opnames te delen op welke
manier dan ook.
Alleen wanneer je (je kind) alleen op een foto staat, zonder andere leerlingen, of u maakt
andere leerlingen onherkenbaar, mag een foto gedeeld worden.
Filmopnames mogen op geen enkele manier gedeeld worden.

