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Word jij de maker van een korte TV serie over Goud van Brabant?  
 

We zoeken (een) creatieve filmmaker(s) die een TV serie van 10 korte afleveringen over een 

bijzonder verhaal, een gebeurtenis of thema uit de rijke Brabantse geschiedenis maakt.  

 

In het kort 

De TV serie bestaat uit een reeks van 10 afleveringen van 6 - 8 minuten. De afleveringen worden 

uitgezonden als onderdeel van het TV programma ‘Goud van Brabant’. De TV serie verbeeldt een 

verhaal (over een (reeks) gebeurtenis(sen), een periode, een thema, een object of plaats) uit de 

Brabantse geschiedenis. Welk verhaal? Dat is aan jou / jullie. Voor inspiratie kun je terecht op 

www.brabantserfgoed.nl en www.thuisinbrabant.nl. Nog liever laten we ons verrassen door een 

verhaal dat we minder goed kennen en niet vergeten mag worden. 

 

Goud van Brabant  

Ons verleden vertelt wie wij zijn, en wat we morgen worden. Grote verhalen over onze bestuurlijke 

geschiedenis, ons religieus erfgoed, de innovaties en de oorlogen in Brabant maar zeker ook de 

kleine, persoonlijke verhalen van de Brabanders. Het zijn de verhalen die Brabant en de Brabanders 

hebben gemaakt.  

Als je meer weet over ons collectieve én je eigen verleden, kun je de wereld anders bekijken. Je kunt 

meer duiding geven aan het hier en nu en je kijkt met meer vertrouwen naar de toekomst. ‘Verrek, 

zit dat zo!’ Daarom willen de provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant met de campagne Goud 

van Brabant mensen met elkaar in gesprek brengen over het heden, het verleden en de toekomst. 

Ze willen een dialoog stimuleren en onderhouden. De verhalen in deze dialoog zijn breed; van het 

persoonlijke tot het institutionele, van het tastbare tot het immateriële.  

De campagne Goud van Brabant bestaat uit: 

- (Nog te lanceren) online platform  

- sociale media campagne  

- TV programma Goud  van Brabant 

 

TV programma  

Het TV programma Goud van Brabant wordt eind 2018 vertoond. Het TV programma bestaat uit 

verschillende items waaronder de TV serie. Uniek aan Goud van Brabant is de wijze waarop de 

verhalen worden vertolkt, door creatieve makers; van amateur tot professional en van filmmaker tot 

beeldend kunstenaar. Voor de serie zijn we nadrukkelijk op zoek naar een professionele maker.  
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Wat vragen we? 

- Een serie van 10 afleveringen over een bijzonder verhaal, een gebeurtenis of thema uit de 

rijke Brabantse geschiedenis.  

- Iedere aflevering duurt 6 - 8 minuten. 

- Een film/docu van 50 minuten met dezelfde verhaallijn en beelden van de serie.  

- Een aantal making of vlogs die we kunnen gebruiken in de communicatie over het TV 

programma  

- De serie en film of de beelden die ervoor gebruikt worden, zijn nog niet eerder uitgezonden.  

- De (uitzend)rechten van de serie en film zijn van de provincie Noord-Brabant en Erfgoed 

Brabant. Deze organisaties kunnen de serie en film naar eigen inzicht tonen en verspreiden. 

Bij het tonen en verspreiden wordt de naam van de maker in de aftiteling genoemd.  

 

Wat bieden we? 

- Budget voor het maken van de serie en film van maximaal 40.000 euro exclusief BTW 

- Uitzending op een regionale TV zender en online.  

- Informatie, kennis en kenners van het rijke Brabantse verleden  

 

Wat vragen we tbv de selectie? 

- Een idee voor de serie uitgewerkt in een plan 

- Een begroting  

- C.V. van de maker(s)  

- Referenties van eerder werk  

 

Hoe verloopt het proces van selectie en productie? 

- Deadline voor de inzendingen is 11 maart 2018 24.00 uur 

- Zorg dat je vrijdag 23 maart 2018 beschikbaar bent. Het kan zijn dat we je uitnodigen om je 

idee toe te lichten.   

- Maandag 26 maart 2018 maken we de selectie bekend en maken we concrete afspraken 

met de maker(s). 

- Begin september 2018 moet de serie worden opgeleverd. 

 

Wat doen we met het resultaat? 

- De serie en de film worden uitgezonden op regionale TV en online via diverse kanalen en 

websites. 
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Vragen en meer informatie 

- Contactpersoon voor vragen en meer informatie: projectleider Goud van Brabant, Diana van 

Bokhoven: 06 - 1443 0780 of diana@stichtingnieuwehelden.nl  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsrT6xuHYAhVQZVAKHVvOAd4QjRwIBw&url=http://www.erfgoedbrabant.nl/&psig=AOvVaw2GGhSGPb0Bekut-aLae21g&ust=1516366339684521
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1uNLsxuHYAhWBLlAKHTrpD8cQjRwIBw&url=http://huisstijl.brabant.nl/logos/logo.aspx&psig=AOvVaw35-ejT-cCwm3OQH6bldRWK&ust=1516366310488790
mailto:diana@stichtingnieuwehelden.nl

