
Beste videomaker  
Leuk dat je de uitdaging aangaat om een video te maken voor Leeszaal Rotterdam West! Zoals je 

ondertussen hebt begrepen, willen we ons 5-jarig bestaan groots vieren! 

Over ons 

De Leeszaal is een alternatieve bibliotheek en sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplaats voor 

burgers, (sociaal-)culturele ondernemers en andere actievelingen. Je kunt boeken bij De Leeszaal 

achterlaten en andere boeken meenemen, zonder administratie. Je kiest er zelf voor of je boeken 

terugbrengt of niet. De collectie bestaat momenteel uit zo'n 20.000 boeken.  

De Leeszaal faciliteert taallessen en organiseert een aantal vaste programma’s: Doorvertellen, Alles 

behalve de Inhoud, Puntkomma Muziek, Literaire maaltijden. Ook vinden er regelmatig 

dichtersavonden, boekpresentaties debatten en filmavonden plaats. 

Er zijn vijf thema’s die de Leeszaal tot de Leeszaal maken, namelijk: lezen, voorlezen, leren, 

ontmoeten en delen. 

De wedstrijd 

Onderdeel van ons feest ter ere van ons 5-jarig bestaan is de video die je voor ons wilt maken! In 

januari organiseert De Leeszaal namelijk het evenement PuntKomma Muziek, waarbij alle 

ingezonden video’s getoond zullen worden en een muzikanten ensemble voor audio bij de beelden 

zal zorgen! 

De vijf beste video’s zullen bovendien getoond worden in de hal van het Theater Rotterdam en 

zullen gedurende anderhalve week geprojecteerd worden op de Rotterdamse straten, gelijktijdig 

met het Internationale Film Festival. Daarnaast zijn we hard aan het werk nog meer mogelijkheden 

voor exposure te regelen. Hierover stellen we je via onze Facebookpagina op de hoogte. Houd die 

dus in de gaten! 

Nu volgen de instructies aangaande de video. We wensen je heel veel succes en vooral plezier bij het 

maken van je video en tot ziens in januari! 

Instructies aangaande het beeld en de boodschap van je video:  
➢ Het onderwerp van de video is het 5-jarig bestaan van de Leeszaal Rotterdam West  
➢ Zorg ervoor dat je video, de gehele duur, boeiend is  
➢ Wees daarom creatief met het beeld en met hoe je de boodschap over brengt:  

o Werk rond de thema’s lezen, voorlezen, leren, ontmoeten en delen  
o Gebruik daarbij iets van de locatie van de Leeszaal  
o De video hoeft niet van audio te worden voorzien!  

➢ Lengte van het filmpje: maximaal 1 minuut  
➢ De deadline voor je inzending is: 30 november 

o Stuur je video via WeTransfer voor die tijd op naar: leeszaal5jaar@xs4all.nl 
 
Technische details 
➢ Lever de video aan in HD 1920 x 1080  
➢ Gebruik .mp4  
➢ Nogmaals: geen audio!  
➢ Zet het logo van Leeszaal Rotterdam West in de aftiteling van je video:  

o Download het logo (JPEG) hier  
➢ Let op! Breng je video uit onder een Creative Commons Licentie, de BY-ND variant:  

o Meer informatie hierover vind je hier 
o Hoe je video gemerkt kan worden met een CC Licentie staat hier uitgelegd 

 

https://www.facebook.com/leeszaalrotterdamwest/
http://www.leeszaalrotterdamwest.nl/logo_leeszaal_01/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license#Example:_Video

