
Vloggen voor 50-plussers bij Beeld en Geluid
Beeld en Geluid introduceert in dit nieuwe jaar het Zondagochtend College; een

reeks lezingen over een breed scala aan onderwerpen. Zondag 15 januari vindt de

eerste plaats met het college Vloggen voor 50-plussers, gegeven door Joost Timp -

zoon van televisie-iconen Leen Timp en Mies Bouwman.

Vloggen is hot. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig zijn of haar eigen leven in beeld brengt en

online publiceert op YouTube. In het eerste Zondagochtend College bij Beeld en Geluid laat

eerst Bas Agterberg, mediahistoricus, zien dat het in beeld brengen van je eigen leven helemaal

niet zo nieuw is. Amateurfilmers maakten al vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw homevideo’s

en ook een filmer als Ed van der Elsken liet veel van zichzelf zien in zijn films. Het delen van het

materiaal is door de technische ontwikkelingen wel heel anders, veel makkelijker, geworden.

Joost Timp stelt in dit Zondagochtend College dat juist ouderen zouden moeten gaan vloggen.

50-plussers zijn immers degenen met de levenservaring en de goede verhalen. Timp, zelf 58,

werkte jarenlang bij de televisie, o.a. als uitvoerend producent bij Endemol. Hij schreef het

boekje Vloggen voor 50-Plussers en geeft cursussen. Tijdens het Zondagochtend College maakt

hij duidelijk hoe je via het vloggen je kennis door kan geven. Daarnaast geeft hij praktische tips

en legt hij uit hoe je deze filmpjes succesvol maakt.

Zondagochtend Colleges in 2017

Het college Vloggen voor 50-plussers is de eerste in de reeks Zondagochtend Colleges bij Beeld

en Geluid. Iedere eerste zondag van de maand programmeert het instituut een college over een

specifiek onderwerp. Dat kan gaan over een bepaalde collectie, zoals het amateurfilm-archief of

het werk van makers als Van Kooten en De Bie. Maar het kan ook aanhaken bij de actualiteit of

de tentoonstelling die in Beeld en Geluid te zien is, zoals nu Let’s YouTube, de tentoonstelling

die de impact van YouTube op ons dagelijks leven toont. Vlogs zijn een van de vele vormen van

video-content die op YouTube te zien zijn.

De colleges starten om 10:30 uur en duren gemiddeld een à anderhalf uur. Een bezoek aan de

experience of de tentoonstelling is niet inbegrepen. Kaarten voor het het Zondagochtend

College kosten € 7,50 en zijn hier te reserveren.

https://beeldengeluid.globalticket.nl/nl/event/1847


OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en

Het Zondagochtend College combineren met een bezoek aan de Experience en de Let’s YouTube

tentoonstelling kan voor een totaalbedrag van € 16,00. De bezoeker kan dan ook een eerste vlog

of YouTube-filmpje maken in de Let’s YouTube Bootcamp.

Zondag 15 januari

Zondagochtend College: vloggen voor 50-plussers, met Joost Timp en Bas Agterberg

Zondag 5 februari

Zondagochtend College: Ed van der Elsken

Zondag 5 maart

Zondagochtend College: Hanso Idzerda College

Zondag 2 april

Zondagochtend College: de Westerbork-film: genomineerd voor UNESCO Memory of the World

Register voor documentair erfgoed.

Zondag 7 mei

Zondagochtend College: Het Nationaal Songfestival: Hoogte- en dieptepunten uit de

Nederlandse voorrondes.
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infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.

The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and
accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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