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Wat is de BAK?

De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) organiseert en
stimuleert voor alle karnavalsverenigingen en inwoners de
karnavalsvieringen in Prinsenbeek. Dit doen we al vanaf 1966 met
veel succes. De uitvoering van de vele taken geschiedt door de
ruim 60 commissies die de BAK rijk is. Waarbij een belangrijke
commissie de Foto- en Filmcommissie is. Dankzij de inzet van vele
honderden vrijwilligers floreert het Boemeldonckse Karnaval
ieder jaar meer.

Foto- en
Videocommissie

De commissie Film en fotografie legt alle karnavalsactiviteiten
voor en achter de schermen vast en ondersteunt niet alleen de
communicatie vanuit de BAK maar is ook van belang voor het
vastleggen van de geschiedenis van het Boemeldoncks Karnaval.
Dit gebeurt met een team dat onder meer bestaat uit de
Hoffotograaf, maar ook uit een enthousiast videoteam om
livestreams te verzorgen van officiële karnavalsactiviteiten. Naast
het vastleggen en verwerken van bewegende beelden is ook het
uitzenden van activiteiten door middel van een livestream een
vast onderdeel geworden van de Film en Fotografie commissie.

Wie zoeken we?

In de nabije toekomst willen we meer gebruik maken van de
mogelijkheid tot het uitzenden van livestreams. De afgelopen
Prinsenzitting was hier een goed voorbeeld van. Deze productie is
geheel in eigen beheer door vrijwilligers van de BAK uitgevoerd.
Juist omdat we in de toekomst nog meer met livestreams willen
gaan werken, zijn we op zoek naar extra leden voor deze
commissie. Heb je een scherp oog voor mooie beelden? Vind je
het leuk om met de camera te werken of om video’s te monteren
en het uiterste uit de technische mogelijkheden te halen? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij?

- Als technisch videotalent maak je onderdeel uit van de grote
vrijwilligersgroep van de BAK. Door het vrijwilligerswerk krijg je
de kans om nieuwe vaardigheden te leren, je sociale netwerk uit
te breiden en krijg je de mogelijkheid om je talent verder te
ontwikkelen en ook veel ervaring op te doen.
- Een uitdagende vrijwilligersrol waarbij je door de live producties
vele Boemeldonckers blij maakt. En… je draagt natuurlijk bij aan
het mooiste feest van het jaar!

Reageren?

Ben jij het technische videotalent voor onze livestreams die we
zoeken of heb je nog vragen? Neem dan snel contact op via
sik@boemeldonck.nl.

