Datum:
13-01-2017

Betreft: Opdracht voor opkomend talent in ALV, animatie & communicatie.
Beste geïnteresseerden,
Allereerst zal ik mijzelf aan je/jullie voorstellen. Mijn naam is Guillaume Coret en ben een beginnende
ondernemer van het bedrijf Guillaume’s Fijn-Proeverij (www.fijn-proeverij.nl). Ik houd mij bezig met
proeverijen op gebied, van wijn, bier, whisky, jenever en eigenlijk alles wat met drank en gastronomie te
maken heeft.
Ik heb geen fysieke ruimte waar vandaan ik werk (vanuit huis) en probeer mijn gasten/klanten aan mij te
binden door ook veel informatie te delen via social media en op mijn website. Dit doe ik d.m.v. informatieve
verhalen te plaatsen, en heb 2 jaar geleden met een vriend filmpjes gemaakt. Dit bleek hem toch teveel tijd
te kosten en heeft daarna aangegeven dit niet meer voort te kunnen zetten, ontzettend jammer maar
begrijpelijk naast zijn drukke baan. Nu lijkt het mij leuk om dit onder te brengen bij creatieve jongeren die
samen met mij het proces van filmpjes maken op een hoger level willen brengen, en dit zo uitbouwen dat het
commercieel weg gezet kan gaan worden bij merken en tegen betaling filmpjes te maken over items waarin
hun merk in gebruikt wordt.
Wat is de bedoeling (om al een goede indruk te krijgen verwijs ik je/jullie naar http://www.fijnproeverij.nl/video-s.html)?
Zoals er in de filmjes te zien is vind ik het leuk om animatie, geluidseffecten, beeld en sfeer in beeld te
brengen. Het liefst één onderwerp verdeeld over meerdere filmpjes/hoofdstukken. De tekst zal ik zelf
schrijven en met overleg van jullie aanpassen. Wat zou ik van jullie verwachten:
- Het filmen en het verzorgen van licht, geluid & greenscreen (mits er op locatie iets gefilmd wordt)
- Toepassen en maken van animatie in de huisstijl van Fijn-proeverij
- Sfeermuziek toepassen
- Alles samen monteren tot één geheel en afmaken tot een eindproduct
In eerste instantie denk ik eraan om deze klus als studieproject neer te zetten, wellicht als afstudeerproject.
Zoals eerder aangegeven zie ik dit als investering in jezelf om na studie te kunnen gebruiken voor je eigen
potfolio of onderneming. Met als doel ook tegen betaling verder te kunnen, hierover valt te praten in een
ontmoeting. Uiteraard zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor mijn rekening.
Ben jij de persoon die dit alles kan uitvoeren of de juiste mensen bij elkaar kan krijgen om als collectief deze
projecten te bewerkstelligen, en heb ik je nieuwsgierig gemaakt neem dan contact op met:
Guillaume Coret
0611366876
info@fijn-proeverij.nl
http://www.fijn-proeverij.nl/contact.html

Met fijne groet,
Guillaume Coret

