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- Vind je korte film belangrijk?
Wouter Jansen: “Korte film verdiend het om meer gezien te worden! Door filmmakers zelf vaak gezien
als een opstapje naar een lange film, maar ik vind korte film echt een ding op zich. Er is superveel
enthousiasme voor bij het publiek, als je ziet hoe het online leeft! Maar omdat op Vimeo en Youtube
al die films gratis zijn hebben we met z’n allen een klimaat hebben gecreëerd dat het publiek niet zo
snel wil betalen voor korte film.
- Heb je tips voor filmmakers van korte films? “Filmmakers hanteren vaak een feature film als
uitgangspunt voor korte film. Maar in een korte film heb je geen tijd om complete achtergrond
verhalen van een karakter neer te zetten. Gebruik dus een simpele methode om een heel verhaal uit
te leggen. Voorbeeld is een korte film die in Cannes in première gaat, die opent met 10 seconden
waarin twee meisjes elkaar op een treinstation ontmoeten en elkaar innig omhelzen. Vervolgens spring
je in de tijd vooruit en komen ze elkaar in de supermarkt weer tegen en is het ongemakkelijk tussen
hen. Dus weet je in 20 seconden dat ze ooit hecht waren, dat er iets gebeurt is en je vraagt je af wát
er gebeurt is. Zonder voice-over of anders.”
“Iets anders. Een film heeft een levensduur van 2 jaar, probeer daarom het maximale eruit te halen!
Bedenk in een vroeg stadium wat je met je film wilt? Wil je een kinderfilm maken en wil je ‘m persé
draaien bij Cinekid, check dan de deadline voor inzending zodat je weet of je je film kunt inzenden.
Neem vooral ook contact op met de festivalprogrammeur van Cinekid in dit geval en vertel over de
film die je gaat maken. Dus niet bang zijn om advies te vragen, je kunt altijd een nee krijgen. Dan
probeer je het op een andere manier. De film is pas af wanneer die in première gaat!”
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