productie aanpak tijdens COVID-19

Beste klant, in deze bijzondere tijd willen we graag met jullie meedenken
hoe we samen op een creatieve manier mooie projecten kunnen blijven
realiseren. We bieden de mogelijkheid om, met behoud van ons productie
en service niveau, projecten uit te voeren met een kleiner team en waar
mogelijk op afstand. Om zo een balans te vinden tussen voorzichtig zijn
en aan het werk blijven.
De meest logische manier om op dit moment shoots te benaderen is door
menselijk contact zo minimaal mogelijk te houden. We hebben in dit
document, naast onze aangepaste aanpak, ook een aantal van onze
regisseurs uitgelicht die gewend zijn om met een klein team te werken.

ONZE AANPAK
Op 11 maart verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie dat de uitbraak
van COVID-19 een wereldwijde pandemie is. Door deze uitbraak heeft de
Nederlandse regering maatregelen ingesteld in de strijd tegen COVID-19.
De meeste sociale activiteiten werden verboden maar de regering
kondigde ook aan dat zij geen quarantaine maatregelen op zou leggen, en
er dus geen sprake is van een volledige lockdown.
We zetten lopende en nieuwe producties zoveel mogelijk voort met
aangepaste processen zodat alle betrokkenen veilig kunnen werken. Op
dit moment gaan de meeste van onze ingeplande shoots door, met
aangepaste scripts en gepaste veiligheidsmaatregelen. Onze aanpak zal,
tot verandering in tactiek van de regering, als volgt zijn:

We adviseren om nooit met meer dan 15 mensen op een shoot aanwezig te zijn,
waaronder crew, talent, bureaumedewerkers en klanten. Afhankelijk van de m2
waarin we werken bepalen we het maximaal aantal aanwezigen. Bij meer dan 10
mensen op de set is er een externe hygiene manager op de set die continue
controleert of de veiligheidsregels worden nageleefd.
We zorgen voor de (key) crew voor back-ups als er iemand uit dreigt te vallen.
Het zoeken naar locaties pakken we anders aan. Onze voorkeur gaat uit naar het
gebruik van locatie archieven ipv een locatiescout. Huur van locaties kan vaker
meerdere dagen betreﬀen zodat we contact momenten tussen departementen
zoveel mogelijk beperken. Een studio kan ook uitkomst bieden.
We raden aan om maximaal 1 creatief en 1 klant op set te hebben. Afhankelijk van
de locatie, bieden we ook de mogelijkheid om via een livestream de shoot te
volgen. Het daadwerkelijke camerabeeld is dan te zien. Zie slide 7 voor details.
Casting, we casten niet fysiek maar middels zelf casting of fotocasting. We
casten acteurs die een eigen vervoer mogelijkheid hebben. Waar mogelijk back-up
acteurs maar hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Art department en het licht departement preppen/wrappen gescheiden van
elkaar, dus op een andere dag of ander dagdeel. We houden voor beide
departmenten rekening met het feit dat niet alles te verplaatsbaar is met de 1,5m
afstandsregel.
We houden het camera departement klein. Bij voorkeur, naast cast, alleen de
cameraman en regisseur op de set. Camera assistent werkt met remote focus op
ruime afstand van de set. Voor het wisselen van lenzen stellen de cameraman en
assistent gezamenlijk een protocol op.
Geluidsman staat op ruime afstand van de set, acteurs zenderen zichzelf en de
microfoon/boom wordt in de set geplaatst.
Filmen met grip zal lastig of niet mogelijk zijn aangezien de camera man en grip
veelal binnen 1,5 meter van elkaar werken.
Qua catering werken we met set delivery.
VTR op ruime afstand van de set met voldoende monitoren, VTR doet ook data
management en verzorgd de live stream voor de mensen die er niet bij kunnen
zijn.

We kaderen de werk plekken per crewlid af dmv rood-wit tape op de vloer.
Styliste niet aanwezig op de set. Styliste bezorgd kleding op de set. Indien we
willen doorpassen zal styliste de kleding bij de acteur bezorgen en zal acteur
zichzelf moeten aankleden en fotograferen.
Make-up is bij voorkeur niet aanwezig op de set. Cast doet make-up zelf,
desgewenst met behulp van instructie video van of videocall met styliste op de
set.
We werken met lokaal talent en crew.
De oﬄine montage en post productie doen we zoveel mogelijk remote.
Dit passen we ook toe op andere aspecten zoals pre-productie, casting, locatie en
online.
Voordat de shoot begint, zullen meer gedetailleerde maatregelen met betrekking
tot gedrag op de set, hygiëne, etc. gecommuniceerd worden.

STREAMING DEVICE
We hebben een eigen 4G streaming device. Zo kunnen klant en bureau live
mee kijken met de camera die opneemt. Middels een video applicatie app,
geschikt voor I-phone & Android en password verkrijg je toegang tot de set.

IPHONE REMOTE CAMERA
Een iPhone remote camera set-up in een hardcase. Deze leveren we af bij
de voordeur van de cast zodat er geen contact hoeft te zijn tussen crew
en cast. We kunnen de iPhone op afstand bedienen en instellen en er is
een geluidszender in de koﬀer ingebouwd.

SCHERM
Voor de communicatie tussen regisseur & cameraman of klant & creatief
maken we in de studio of op locatie gebruik van verrijdbare glazen schermen.

TALENT
We willen in deze periode, waarin we gezamenlijk worden uitgedaagd om
creatief te denken, graag een aantal van onze regisseurs uitlichten die
vanuit hun achtergrond en/of ervaring gewend zijn om alleen of met een
klein team te werken. Vanzelfsprekend kunnen we met deze aangepaste
aanpak ook een beroep doen op ons andere regie talent. We’ll make it work!

PIM HAWINKELS
Een cameraman, redacteur en regisseur in één. Pim staat bekend om zijn
documentaire stijl. Zowel qua beeld als manier van werken. Hij improviseert
graag, heeft oog voor persoonlijke verhalen en kruipt onder de huid van elk
onderwerp dat hij tegenkomt. Hij maakt het gewone leven buitengewoon,
zonder het ongelooflijk te maken. Zijn geheim? He loves his job. Check out his
work

YOURI DINGEMANS
Is wat wij een typische jonge hond noemen: dynamisch, nieuwsgierig en
zelfverzekerd. Een schrijver en een regisseur. Hoewel hij net met filmen
begon, maakt hij al bekendheid op het grote scherm. Youri projecteert graag
het dagelijkse leven zelf. Met echte verhalen en echte mensen. Zijn werk
kenmerkt zich door goed doordachte lange shots, die hij laag voor laag
opbouwt als een klassieke schilder. Check out his work

SUSANNE OPSTAL
Na haar afstuderen maakte Susanne een vliegende start door de Wildcard
te ontvangen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende
afstudeerfilm van het land. Haar natuurlijke aanleg voor verhalen, in
combinatie met een opmerkelijke visuele flair, stelt haar in staat films te
maken die je perspectief op de werkelijkheid veranderen. Check out her
work

MATTIAS SCHUT
Bekend als regisseur en televisieproducent. Liep op z’n 12-jarige leeftijd al
rond met een camera en is nu één van de opperhoofden van Holy Fools.
Goed in grappige films, films die je echt aan het lachen maken. In zijn eigen
kenmerkende stijl. Zodat mensen zeggen: "Ah, dat moet er één van Mattias
Schut zijn." Zijn echte talent? Mattias ziet nooit beren op de weg, tenzij dat
is waar het werk om vraagt. Check out his work

TOBIAS PEKELHARING
Tobias is een regisseur die graag de wereld rondreist. Begonnen als piloot,
werd cameraman en combineert nu het beste van twee werelden. Hij is
nauw betrokken, van het script tot de titels en durft nee te zeggen als het
niet goed voelt. Als aanvulling op de prachtige filmische esthetiek die Tobias
in zijn werk creëert, houdt hij ervan om met acteurs authentieke momenten
vast te leggen. Check out his work

CANCELLATION / UITSTEL
We zullen financiële richtlijnen opstellen om het risico en de kosten te
minimaliseren tijdens onze producties. Als een shoot afgelast of uitgesteld
wordt, zullen we ons flexibel opstellen met betrekking tot kosten. Met een
focus op reeds gemaakte kosten in plaats van inkomstenderving. We
zullen de reeds gewerkte dagen van de producer en/of productie manager
in alle redelijkheid doorberekenen. Alles op een open en transparante
manier, het overleggen van inkoop facturen is voor ons geen probleem. We
dienen er rekening mee te houden dat er, ondanks onze inspanningen
richting overheden, altijd een mogelijkheid bestaat dat overheden en
gemeentes ons kunnen sommeren niet meer te filmen op of rond een
locatie. Dat zien wij als een overmacht situatie, alle daaruit voortvloeiende
kosten vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

ALGEMENE RICHTLIJNEN COVID-19
•
•
•
•
•
•

Houd altijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoofdpijn, kortademigheid,
misselijkheid, temperatuur boven de 38

WEBSITES
https://www.rivm.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
* De actuele richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid zullen altijd leidend zijn
bij de door ons gekozen aanpak.

TAKE CARE!

www.holyfools.nl

