Richtlijnen Filmhuis Open Hof Ommoord

Zin in Film in Filmhuis Open Hof Ommoord
Historie en doel
Sinds 2012 worden er films in Open Hof Ommoord vertoond. De eerste film was ‘Les Hommes & les Dieux’ die op 17
februari 2012 vertoond is voor een publiek van 56 personen. Het nagesprek werd geleid door pastor Gerrit Toussaint.
Jaarlijks wordt een gevarieerd programma samengesteld. De filmkeuze is zodanig dat er, voor geïnteresseerden, na
afloop van de film onder het genot van een kopje koffie of thee voldoende stof is voor een nagesprek over de vertoonde
film. Er is een samenwerkingsverband met de Sint Christoffel Parochie locatie St. Caecilia, Zocherstraat 90 in de
Alexanderpolder

Zin in film
•
•
•

In de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, september, oktober en november wordt, meestal
op de laatste vrijdag van de maand, om 14.00 uur een film vertoond in een van de zalen in Open Hof Ommoord.
Als bijdrage in de kosten wordt een klein bedrag gevraagd. Voor het bedrag verwijzen wij u naar het bijgaande
addendum.
Van deze bijdrage worden er o.a. nieuwe films aangeschaft en eventuele onkosten betaald. Het resterende
bedrag wordt overgemaakt naar de penningmeester van het Oecumenisch Beraad.

Werkwijze
•
•

Samen met de Sint Christoffel Parochie locatie St. Caecilia bespreekt het organisatieteam twee keer per jaar
de voortgang en de filmkeuze.
Zodra de data bekend zijn worden deze aan de beheerder doorgegeven. Hij/zij reserveert dan twee zalen
waar de film vertoond wordt. De vouwwand, tussen de twee zalen, wordt opengeschoven waardoor er één
grote zaal beschikbaar is.

Licentie
•
•

•

Wij hebben een licentie, voor het vertonen van tien films per jaar, bij Filmservice.
Twee keer per jaar geven wij de films, die wij vertoond hebben, door aan Filmservice.
De kosten voor de licentie worden door de penningmeester van het Oecumenisch Beraad, uit de opbrengst
van de vertoning, betaald.

PR
Via het Open Hof Nieuws, het Parochieblad Draagkracht, een van de publicatieborden in de garderobe en, indien een
bezoeker zijn/haar e-mailadres heeft doorgegeven, per e-mail.

Contactpersonen
Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.

Opstellers en vaststelling
Aldus opgesteld, oktober 2019 door Anneke van Wijngaarden en Joost Barendrecht.
Dd. 16.01.2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad.
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