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De Kaboom Industry Days 2021: twee dagen online festival
voor iedereen in de animatie industrie
Op 29 en 30 maart vinden de Industry Days van Kaboom Animation Festival plaats, online
op kaboomfestival.nl. Gedurende deze twee dagen wordt de Nederlandse en
internationale animatie industrie gevierd met workshops, talks, netwerkmogelijkheden,
Q&A’s, panels en presentaties. Met een breed en internationaal programma, zal het
festival onmisbaar zijn voor zowel animatie professionals, als studenten.
De toekomst van de Nederlandse animatie is het thema van de eerste dag van het festival. Met
(inter)nationale experts nemen we een duik in het animatie-onderwijs en de animatiefilmindustrie in
Nederland. In samenwerking met de HKU is er een programma over educatie, met talks van onder
andere Animation Sans Frontières, AHK Culture Club en La Poudrière.
De tweede dag, 30 maart, draait om het inspireren van young professionals. Tijdens ‘Ohh, what does
this person do?’, vertellen verschillende animatie professionals over hun carrière en wat ze precies
doen. Als je jezelf afvraagt ‘Hoe kom ik aan een baan bij Netflix?’ dan mag je het programma ‘How to
develop you personal project and sell it’ niet missen. Janine Weigold van Netflix vertelt in deze talk
op welke manier je samen met hen jeugd- en animatiefilms kan gaan produceren.
Tenslotte bespreekt een panel bestaande uit Aisha Madu, Tomm Moore, Luca Toth en Joanna Quinn
in ‘Burning the bible’ over het wel of niet naleven van de 12 richtlijnen uit de animatie-bijbel 'The
Animator's Survival Kit'. Zijn deze richtlijnen nog wel van deze tijd, en wat de gevolgen zijn voor je
zelfvertrouwen als animator als je hiervan afwijkt?
Kaartverkoop
Kaartjes zijn te koop per dag (€15) of voor beide dagen (€20) en geven ook toegang tot het gehele
filmprogramma: https://www.kaboomfestival.nl/festival/tickets-info/
Meer info
Op https://www.kaboomfestival.nl/program-industry-2021 vind je het complete programma. Voor
meer info of beeldmateriaal, neem contact op met darcie@kaboomfestival.nl.

