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AANBIEDING:

20 lesuren t.w.v.
$750,00
nu tijdelijk voor

$75,-

Hoe maak je een goed filmpje of een vlog? Hoe bouw je een website in Wordpress? Hoe maak je met een
team een media productie? Hoe promoot je jouw bedrijf op internet? Hoe gebruik je social media?
Wil je jouw media skills verbeteren of misschien een carrière in media?
Voor jongeren is media een vakgebied met veel toekomst.

Infamous:

Stichting Infamous is een nieuwe media-leerwerk omgeving

op Bonaire waar je cursussen kunt volgen en ervaring op
kunt doen in veel verschillende media vakgebieden. En dat

allemaal onder begeleiding van professionele en zeer ervaren leraren. Ook heeft Infamous een eigen omroep, B-onair,
voor uitzendingen op TV, speciaal opgericht om cursisten en
stagiaires kennis en ervaring op te laten doen.

Infamous is DE plek waar je van je passie je beroep kunt maken.

De instructietaal wordt Nederlands en/of Engels.
Locatie: Kaya L.D. Gerharts #10 (Het Lourdes Shopping
Center in Playa).
Tijden: maandagen en woensdagen van 4 pm tot 6 pm.
Kosten: Aanbieding $75,- per cursus (20 lesuren).
Duur: 5 weken per cursusmodule (4 uur per week).
Voor jongeren met weinig financiën hebben wij gesponsorde
cursus plekken.

Aanbod begin 2017:
• Basis cursus media module 1

• Basis cursus media module 2
• Basis cursus media module 3

• Basis Social media marketing (1 module)

• Basis Wordpress websites bouwen (1 module)
Na het succesvol afronden van de mediacursussen
modules 1 t/m 3, mag je betaald meewerken aan producties van erkend leerbedrijf Infamous en televisiezender B-onair.

Aanmelden:

Mocht je passie in de mediawereld zitten, meld je dan aan
door heel simpel het formulier in te vullen op
www.infamous.productions

Klik op “cursussen & aanmelden”. Vul je naam en je emailadres in en vink jouw cursus aan. Wil je meer weten?
Email je vraag naar: info@infamous.productions
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Basis cursus
Social media marketing:

Basis cursus media module

Leer hoe je optimaal gebruik kunt maken van social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Youtube, door
ze als effectief marketing- en communciatietool in te

zetten. Je leert de basis van (online) marketing, social

media 101, het belang van cross media, het opzetten van
een contentplan, bloggen en nog veel meer. Verhoog je
Je leer kijken door de camera, wat een ander beeld van
de wereld oplevert. En je leert de basis van het maken

zichtbaarheid online, kom dichter bij je klant te staan en
leer hoe je nieuwe doelgroepen aan kunt trekken.

van films. De werking van een camera, de basis van het
monteren (editing) en we gaan kijken naar verschillende
soorten licht en hoe je die gebruikt.

Basis cursus media module

Basis cursus websites
bouwen in Wordpress:

2

Wat je in module 1 geleerd hebt ga je verder uitbouwen

en je krijgt te zien hoe media de meningen in de wereld

beïnvloedt en vaak ook bepaalt. De waarheid volgens de

media is niet wat er echt is gebeurd, maar wat er vertoond wordt. Hoe ga je jouw eigen idee omzetten naar
een videoproductie.

Basis cursus media module

3

Je maakt een echte media productie: bijvoorbeeld een

eigen film, documentaire, reportage, talkshow of kin-

derprogramma. Het gehele traject vanaf idee naar eindresultaat. Tijdens de eindpresentatie zal een deskundige
jury beoordelen of jouw product goed genoeg is om op
het TV-station B-onair uitgezonden te worden.

25% van alle websites over de hele wereld zijn gemaakt
met Wordpress. Een serieus, heel veelzijdig en handig

gereedschap. Je leert hoe je in Wordpress een eigen

website maakt met een eigen header, aangepaste layout en menu’s, vormgeving met eigen afbeeldingen,

het plaatsen en aanpassen van widgets, het gebruik van

plugins voor muziek of social media. In deze basiscursus maakt ieder gebruik van een gratis Wordpress.com
webruimte.

