<

artistieke
toelatingsproef
wanneer:
Donderdag 2 juli 2020
OF
Maandag 7 september 2020
9.00 uur tot ca. 18.00 uur
—
waar:
onthaal in
Campus C-mine Genk
C-mine 5
3600 Genk
—
voorbereiden:
1- je persoonlijke film
2- de motivatie van je film
—
meebrengen:
1- schrijfgerief
2- voorbereide opdrachten

ACADEMISCHE BACHELOR IN DE AUDIOVISUELE KUNSTEN
TELEVISIE-FILM
VOOR TE BEREIDEN
Je maakt voor deze toelatingsproef een film conform de volgende vereisten:
- Het is een fictie film die ongeveer 3 minuten duurt.
- Je gaat uit van één van de drie thema’s / titels hieronder (kies 1 van de 3):
- Eindelijk vrij
- De laatste keer
- Niets is wat het lijkt
- Je bedenkt zelf het verhaal, je voert zelf de regie, je bedient zelf de camera en je
maakt zelf de montage.
- Geef je film een titel. Verwerk deze titel en de naam van de scenarist, van de
regisseur en van de acteurs in je openingstitels.
- Aan het einde van de film geef je een eindgeneriek. Je herhaalt de gegevens van
je openingstitels en voegt daar aan toe wie de camera bediend heeft en wie de
montage van de film maakte. Ook de gegevens van de muziek die je eventueel in
je film gebruikt hebt, worden in de eindgeneriek vermeld.

- Schrijf op maximaal 1 A4 (lettergrootte 12 pt) wat voor jou de ideologische /
ethische, esthetische / artistieke noodzaak is om deze film te maken en waarom
“de wereld” deze film moet zien. Vergeet niet om je naam en voornaam op dit blad
te vermelden. Je brengt dit document in pdf formaat en afgedrukt mee naar de
toelatingsproef. Benoem het pdf bestand als volgt:

NAAM_Voornaam_ATPr-

TF2021-motivatie.

Je kiest je productiemiddelen (camera, audio, montage,…) zelf in functie van je
mogelijkheden en de behoeften van je film. Eenvoudige middelen zijn voldoende!
Je werkt je film af in H264 codec en mp4 container of avi bestand op een USB
stick of draagbare externe harde schijf (geformatteerd in FAT32, EXFAT of HFS+).
Exporteer je film met een behoorlijke kwaliteit. Wat de resolutie betreft is dat
STUDENTENSECRETARIAAT

hoge definitie 1920 *1080 px (mag 1280*720 px zijn).
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Campus C-Mine Genk
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B-3600 Genk
Tel +32 89 300 850
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Je benoemt het bestand als volgt: NAAM_Voornaam_film-ATPr-TF2021-Titel van
je film.
Je laadt je afgewerkt film de dag voor de toelatingsproef op Vimeo én brengt
de film mee naar de toelatingsproef op de hierboven vermelde drager.
Controleer of je export goed en volledig speelt in QT of VLC player.

-

-
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Nog enkele tips voor een succesvolle film:
- Gebruik niet te veel personages. 2 is vaak al voldoende. Je kan daarnaast met
enkele figuranten werken indien nodig.
- Vermijd het gebruik van sms, chat en flashbacks.
- Zorg dat je film een begin, een midden en een einde heeft.
- Vermijd een “open” einde.

PROEVEN TIJDENS DE DAG VAN DE TOELATINGSPROEF
1- Inzicht in het medium.
Je bekijkt een of enkele film(s). Aansluitend antwoord je schriftelijk op enkele
concrete vragen. Die vragen hebben te maken met de thematiek van de film en/of
betreffen de filmtaal of mise-en-scène.

2- Intake gesprek (interview).
Tijdens dit gesprek komt de voorbereide film aan bod en krijg je de kans om je
studiekeuze toe te lichten. Verworven kennis en vaardigheden zijn een pluspunt
maar vormen niet het voornaamste criterium in de evaluatie. Wij hechten veel
belang aan je interessegebieden, je nieuwsgierigheden en aan je motivatie.
Oriëntering bij je studiekeuze is een belangrijk onderdeel van dit gesprek.

VERLOOP VAN DE DAG
Je wordt verwacht om 9 uur aan het onthaal van de campus, C-mine 5, 3600 Genk.
De dag start met een verwelkoming en een toelichting over het verloop van de
artistieke toelatingsproef.
Vanaf 12:00 -12:30 uur vangen de interviews aan.
Tussen het afleggen van de schriftelijke proeven en het gesprek zal je ook een
proef afleggen die peilt naar je maturiteit om in een artistieke opleiding op master
niveau met vrucht het inhoudelijke aspect van de opleiding te kunnen doorlopen.

BEKENDMAKING VAN HET RESULTAAT
De wijze waarop je je resultaat voor de toelatingsproef te weten komt, wordt door
de administratie gecommuniceerd.
Veel succes!

