
  



 

ACTEREN VOOR DE CAMERA 

Filmstreet Produc- 

tions 

Pedram Rahmani is een freelance  

acting coach uit Zwolle. Zijn regisseur en 

brede interesse in regie en productie leidt  

tot productie van experimentele projecten  

met jongeren en talentvolle artiesten, maar  

ook tot de ontwikkeling van reality docu- 

mentaires, tv-series, bedrijfsfilms en  

videoclips. 

Er wordt gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en   

maximaal 10 personen. Als er niet meer dan 5 personen zich  

hebben aangemeld dan zal deze workshop worden verzet naar  

een latere datum tot er voldoende deelname is. 

Enthousiast geworden en wil je mee doen?   

Geef je dan op via  info@filmstreet.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pedram  

Rahmany,  tel: 06-41484819. 

DVD 

Van je optreden wordt een professioneel   

gemonteerde DVD gebrand. Op die manier kun  

je zelf terugkijken naar hoe jij voor de camera  

acteert en kan deze DVD een mooie   

aanvulling zijn op je portfolio. 
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Cameraman/vrouw en editor 
gezocht 
 
Voor de workshop ‘acteren voor de camera’ zijn wij opzoek naar een 
enthousiaste cameraman/vrouw en editor. Je filmt de geacteerde 
scenes onder leiding van regisseur Pedram Rahmany. Je zorgt dat de 
acteertalenten van de cursisten goed worden vastgelegd. 
 
Van jou verwachten we: 

 5 donderdagavonden beschikbaar zijn op 29 oktober en 5, 12, 19 
en 26 november van 19.00 uur tot 21.00 uur;  

 Kunnen omgaan met een professionele camera; 

 Het monteren van het gefilmde materiaal. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
• Ervaring opdoen met filmen en monteren 
• Samenwerken met een ervaren regisseur 
• Een leuke uitdaging 
 
Lijkt het je leuk om in het kader van een studieopdracht, stage of 
vrijwilligerswerk deze 
unieke ervaring op te doen? Neem dan snel contact op stichting Focus, 
038 - 45 25 802 of 
mail naar focusopmeedoen@focuszwolle.nl 
Tweede contact persoon: Pedram Rahmany, info@filmstreet.nl of tel. 
06-41484819. 
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