Brainstormsessie 24 oktober 2013

 Wat zou de inhoud van een buurtjournaal kunnen zijn?

- Nieuws, activiteiten & verenigingen -> bv Bel-air flat Nazareth met
Kerstmis
- Wat mensen bezighoudt: Bv onderhoud brandgang, hondenpoep,
organisatorische problemen
- Actualiteit positief EN negatief
- Buurtbewoner in de kijker (oproep)
- Verenigingsnieuws
- Evenementen
- Initiatieven van buurtbewoners
- Nieuws vanuit scholen
- Verhalen van vroeger, door mensen uit de buurt en over de buurt
- Wat gebeurt achter de gevel? Welke winkels zijn er bijvoorbeeld in de
Frankenstraat? Over de eigen buurt, informatief
- Nieuwtjes: groot en klein, persoonlijk, familie, buurt, stad
- Wat voor vrijwilligerswerk is gevraagd? Vraag en aanbod, producten en
diensten
- Agenda van gebeurtenissen
 Wat is er allemaal te zien in het buurtjournaal?

- Film gemaakt samen met Buurtteevee of door buurtbewoners zelf.
- Sfeerimpressies
- Reclame als het betaald is, buurtreclame, gesponsord
Note: Op Youtube kun je geen reclamefilmpjes zetten, maar wel
filmpjes waarin bv winkeliers zichzelf voorstellen en vertellen over hun
bedrijf
- Studio-opnames bv korte gesprekken
- Locatieopnamen
- Interviews
- Humor, zoals mannen van de buurttuin
- De mensen achter het verhaal laten zien, gezichten laten zien
(levendiger dan alleen tekst)

- Vanuit Buurtteevee bv korte filmpjes met items die op een leuke
manier dingen aankaarten die in de wijk spelen bv vuil, hondenpoep

 Wat is er voor nodig om samen een buurtjournaal te maken.

- Buurtbewoners, verenigingen etc. die zelf de onderwerpen
aanleveren
- Samen een agenda van gebeurtenissen, evenementen opbouwen door
het jaar heen . Dat geeft een overzicht van wat er speelt
- Buurtteevee gaat ergens op aanvraag naartoe
- Binnen eigen club mensen vinden die enthousiast zijn mbt video
maken zodat het filmen niet allemaal op de kleine Buurtteevee crew
aankomt
- Locatie cq studio(otje)
-> is er in het NOK aan de Frankenstraat 124-A
-> liefst 1 per wijk
- Geluidsapparatuur, camera’s
- Crew die het journaal presenteert en vorm geeft
- Goede samenwerking met buurtbewoners
- Motivatie vanuit de mensen om zelf te bepalen wat er te zien zal zijn in
het buurtjournaal
- Buurtteevee: laatste vrijdag van de maand- opname presentatie
buurtjournaal waarin ook gesprekjes, max 3 met buurtbewoners
- Insturen aanvragen voor het buurtjournaal info@buurtteevee.nl
- Vrijdag tussen 14:00-17:00 kan men op afspraak langskomen in de
studio aan de Frankenstraat 124-A om iets te komen vertellen voor de
camera.
Er kunnen eventueel ook andere tijden worden afgesproken

 Wat is er voor nodig bekendheid te geven aan het buurtjournaal en
hoe wordt het zichtbaar in de wijk?

-

Uitzenden buurtjournaal in publieke ruimtes, bv trefcentra
Alle wijkblaadjes (Nazareth info, het gele blaadje WWV, …)
Websites verenigingen (wat is er op BTV- kort, link, klik-logo met link)
Facebook

-

Doorgaan met filmen in de wijk, aanwezig zijn in de wijk
TV Maastricht, TV Limburg en L1
Buurtwebsites
Stickers, posters, flyers
Meldpunten om inhoud te geven aan het buurtjournaal
Persbericht lokale media (over BTV)
Erover praten met elkaar
BTV Liken op Facebook
Elkaar ontmoeten

 Verzin een paar leuke namen voor het journaal!

-

Buurtjournaal NoordOost - buurtjournaalNO
Buurtnieuws
Het verdomhoekje
Zonder grenzen
Wieknuits

