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Catalogus Nederlandstalige DVD's "Noord tot Zuid"
Noord tot Zuid Vof maakt films over mooie toeristische bestemmingen in de wereld. De films zijn voorzien van Nederlandse commentaar
wat uniek is voor de Nederlandse en Belgische markt. De DVD's bieden enerzijds een bron aan informatie voor toekomstige reizigers, maar
anderzijds zijn ze zo opgebouwd dat ze ook voor de gewone kijker een mooie documentaire vormen. De combinatie tussen de beelden en
de muziek zijn een streling voor oog en oor. De nadruk ligt vooral op natuur (dieren en landschappen) en cultuur (oude gebouwen en
typische bevolking). In de inleidingen komen de belangrijke toeristische faciliteiten en mogelijkheden aan bod. Er wordt een heleboel
informatie over het land gegeven zodat de films een hoge aarderijkskundige waarde hebben. De montage is vlot en levendig, en gemaakt
met professioneel materiaal. De films duren max. 40 min. zodat het niet vervelend wordt. Alles is eigen produktie en beeldmateriaal !
Korte fragmenten (in gecomprimeerde vorm) zijn te zien op www.youtube.com/NTZprodukties en via de website : www.noordtotzuid.be
De DVD’s zijn auteursrechtelijk beschermd.

DVD "Tenerife, meer dan alleen maar zon, zee en strand" :
HD Breedbeeld-film van 38 min Nederlands gesproken commentaar.
Tenerife is het bekendste van alle Canarische eilanden. De meeste toeristen gaan er voor de zon en het strand. Maar het Spaanse eiland
heeft veel meer te bieden. Je hebt er ongerepte natuurgebieden en prachtige rotskusten. Buiten de mega-hotels kan je ook logeren in
rustige dorpjes. Deze film geeft een duidelijk beeld over de mooiste dorpen en streken van het eiland. De vulkaan Teide, het Anagagebergte, de noordkust, enz, komen allemaal aan bod in de film. Ook het naburige eiland “La Gomera” wordt besproken in de film.

DVD "Bolivië" :
HD Breedbeeld-film van 46 min Nederlands gesproken commentaar.
Bolivië is een land met een enorme diversiteit aan flora en fauna dat in deze film allemaal aan bod komt. Je hebt er bovendien unieke natuur
fenomenen van onze aarde. Reis mee over de grootste zoutvlakte ter wereld, de hoogste woestijn op onze aarde, de hoogst gelegen
hoofdstad ter wereld, nl. La Paz., enz. We reizen tussen bergen van 6000 m en dalen daarna af naar het Amazonewoud dat rijk is aan apen
en tropische vogels zoals toekans en papegaaien. Ook de eeuwenoude cultuur en tradities van de Bolivianen komt aan bod in deze film.

DVD "Kroatië" :
HD Breedbeeld-film van 38 min Nederlands gesproken commentaar.
Een film over het zonnige vakantieland aan de Middellandse zee. Buiten de bekende badplaatsen zoals Split, Zadar, Rovinj, Porec,
Dubrovnik, enz. wordt er ook veel aandacht besteed aan historische bezienswaardigheden en buitengewoon prachtige Romeinse gebouwen.
Ook de verbluffende natuur van Kroatië komt aan bod zoals de watervallen van Plitvice en Krka, de prachtige Kornaten-eilanden en de
indrukwekkende en bergachtige kust. Kroatië heeft veel meer te bieden dan alleen maar zon, zee en strand.

DVD "Groenland" :
HD Breedbeeld-film van 41 min Nederlands gesproken commentaar
Groenland is één grote ijsmassa, maar langs de kust heb je prachtige dorpen met vele fjorden waar gletsjers in uitmonden. We vliegen over
de immense ijskap en de reusachtige gletsjers.
In Illullisat varen we tussen reusachtige ijsbergen en ontmoeten we walvissen. We
bezoeken typische Inuit dorpen en vissershaventjes. Een leerzame documentaire met unieke beelden van ijsbergen en gletsjers met mooie
muziek. Een verhaal over een stuk natuur dat helaas aan het verdwijnen is.

DVD "Hawaii" :
HD Breedbeeld-film van 40 min Nederlands gesproken commentaar.
Documentaire over de 5 belangrijkste eilanden van de Hawaii-archipel. We bezoeken Molokai met de voormalige lepra-kolonie van Pater
Damiaan. Wandel mee over de flanken van de Mauna Loa vulkaan. De aktiefste vulkaan ter wereld waar regelmatig allesverwoestende
lavastromen naar beneden komen. We vliegen per helicopter over de Napali-kust met de hoogste kliffen ter wereld. Kijk mee hoe surfers de
metershoge golven trotseren van Hawaii. De film geeft ook een geologische uitleg over het ontstaan van de Hawaii-eilanden.

DVD "Noorwegen" :
HD Breedbeeld-film van 38 min Nederlands gesproken commentaar.
Documentaire over het zuidelijk gedeelte van Noorwegen met zijn indrukwekkende fjorden, zijn grillige kust en zijn spectaculaire bergpassen.
Reis mee door het land van de Trollen en staafkerken. Vaar mee over de Geirangerfjord met zijn verticale rotsen en sta bovenop
“Preikestolen”. Rijd mee met één van de spectaculairste treinreizen door de Flam-vallei. We bezoeken de steden Oslo, Bergen en Alesund.
Een complete film met zeer veel informatie over Noorwegen, zijn bevolking, zijn bezienswaardigheden en zijn uitgestrekte natuur.

DVD "Tanzania" :
HD Breedbeeld-film van 43 min Nederlands gesproken commentaar.
Documentaire over de wilde dieren van Tanzania en de trek van de Serengeti. Het gevaar schuilt tussen het hoge gras. Leeuwen wachten
geduldig op de komst van de gnoes tijdens hun grote trek. Deze film vertelt het geheim van deze trek en de levensnoodzakelijkheid voor de
vele dieren. U ziet de “big-five” in close up tijdens hun dagelijkse bezigheden. Maar ook de overnachtingsmogelijkheden en de manieren om
te reizen door Tanzania komen uitvoerig aan bod. Het is zowel een leuke dierendocumentaire als een informatieve toeristische film.

DVD "Zuid-Italië en Sicilië" :
HD Breedbeeld-film van 35 min
Nederlands gesproken commentaar
We bezoeken de meest toeristische plaatsen in Sicilië zoals Palermo, Taormina, Agrigento en de Etna-vulkaan.
Daarna reizen we door Zuid-Italië langs enkele bijzondere plaatsen en gebieden zoals de kust van Amalfi, het Abruzen-gebergte en zuidToscanië waar we enkele bekende steden en plaatsen bezoeken.

DVD "Oost-Canada" :
HD Breedbeeld-film van 38 min Nederlands gesproken commentaar.
Documentaire over de prachtige stad Quebec, over Nova Scotia en het prachtige eiland “New Foundland”. Ontdek het geheim van de baai
van Fundy, waar de grootste walvispopulatie leeft. De walvissen zwemmen net naast de boot. We reizen langs één van de mooiste

kustwegen van Cape Breton. De grillige kust van New Foundland biedt indrukwekkende verzichten over de Atlantische Oceaan. Kleine
pitoreske dorpjes liggen beschermd tussen de kliffen en baaien. Sierlijke zee-arenden cirkelen boven onze hoofden.

DVD "Madagascar" :
HD Breedbeeld-film van 40 min Nederlands gesproken commentaar.
Documentaire over één van de mooiste landschappen van Afrika. Unieke beelden over de lemuren en maki’s die leven in het tropische
regenwoud langs de Oostkust. Dit zijn de typische kat-achtige apen die uitsluitend leven op Madagascar. Reusachtige kameleons in
verschillende kleuren leven in de weelderige jungle. Reis mee tussen de enorme baobab-bomen en de uitgestrekte savanne-landschappen
in het zuiden. Deze film geeft een heel andere kijk op de vriendelijke Afrikaanse bevolking.

DVD "Chili, Patagonië & Paaseiland" :
DVD met 2 HD breedbeeld-films van 30 & 40 min Nederlands gesproken commentaar.
Film 1 : Documentaire over het uitgestrekte Patagonië en zijn wijdse landschappen. Met oa. prachtige beelden over de afkalvende “Perito
Moreno” gletsjer en het natuurpark “Torres del Paine”, met zijn mooi besneeuwde bergtoppen. Condors zweven boven je hoofd
terwijl een kolonie Magalaan-pingiuns hun broedplaatsen opzoeken.
Film 2 : Documentaire over het mysterieuze Paaseiland met zijn reusachtige stenen beelden. Waarom, hoe en wanneer werden deze
beelden vervaardigd. Deze film vertelt het verhaal van de Moai en zijn bevolking. (Deze film is ook apart verkrijgbaar)

DVD "Nepal" :
Breedbeeld-film van 40 min Nederlands gesproken commentaar.
Een documentaire over dit wonderbaarlijke land met vele geografische en culturele contrasten. We trekken naar het basiskamp van de
Mount Everest langs vele bergdorpen en besneeuwde toppen van boven de 7000 m. We vliegen over de hoge bergen van de Himalaya.
Ook het Annapurna-massief komt aan bod in deze film. In Kathmandu bezoeken we verschillende tempels en zijn we getuige van Hindoerituelen. We trekken in het zuiden de jungle in op zoek naar tijgers en neushoorns op de rug van een olifant.5

DVD "Zuid-Peru" :
Breedbeeld-film van 40 min Nederlands gesproken commentaar.
Een film over de 3 gebieden van Zuid-Peru. We rijden per 4x4 door de kustwoestijn langs Nasca en Lima. Daarna trekken we dwars door
het Andes-gebergte over hoogten van 4400 m waar veel lama's leven. Daarna dalen we af naar de jungle van het Amazonegebied.
Hoogtepunten : Machu Picchu, Titicacameer, Cusco, Colca-canyon, drijvende Uros-eilanden, enz. Film met veel beelden over de Andes en
over de cultuur van het Peruaanse bergvolk met hun typische klederdracht.

DVD "Belize" (Caraïben) :
DVD met 2 HD breedbeeld-films van 2 x 22 min. Nederlands gesproken commentaar.
Film 1 : Reis mee door het regenwoud van Belize op zoek naar ruïnes van de Maya’s. Net achter de kust en de paradijselijke witte stranden
heb je prachtige mangroves met ontelbare vogelsoorten.
Film 2 : Belize heeft het tweede grootste rif ter wereld met zeer veel tropische eilanden. Ontdek de wondere onderwaterwereld van Belize.

DVD "Zuid - Oost USA" :
Breedbeeld-film van 35 min
Nederlands gesproken commentaar
Documentaire over de steden rond de Mississippi-rivier zoals Nashville, Memphis en New Orleans. Veel informatie over muziekgengres,
eigen aan deze streek,zoals de cajun-streek, Graceland van Elvis Presley en de country-muziek van Nashville.
Eveneens veel geschiedenis over de slavernij en de burgeroorlog die in die streek hevig werd gevoerd.

DVD "Florida" :
HD Breedbeeld-film van 40 min.
Nederlands gesproken commentaar
Documentaire over oa. Orlando met de vele pretparken zoals Disneyworld, Universalstudio’s, Kennedy Spacecenter, enz.
Zowel de Caraibische kust als de Atlantische kust komen aan bod. Een groot gedeelte gaat over de Everglades, het grote natuurpark in het
zuiden met Alligators en vele watervogels. We bezoeken de Keys en reizen langs Miami zo naar Daytona Beach.
Een mooie film met veel informatie over de meest toeristische staat van Amerika en boeiende beelden.

DVD "Oostkust USA + Washington" :
HD Breedbeeld-film van 35 min.
Nederlands gesproken commentaar
Documentaire over een minder bekend gedeelte van de Verenigde Staten. We volgen de Atlantische kust vanaf Florida tot aan Washington.
Precies vanaf hier begonnen de Europeanen aan de verovering van Amerika. Deze streek kent dan ook de oudste gebouwen en
nederzettingen van de USA. Een groot gedeelte van de film is gewijd aan de prachtige cultuurstad Washington met zijn vele statische
gebouwen en musea. Het is een film met een sterke culturele en geschiedkundige waarde. Maar ook natuur komt vaak aan bod.

DVD "Zuid - West USA" : (+ Grand Canyon)
DVD met 2 breedbeeld-films (2 x 30 min)
Nederlands gesproken commentaar.
Film 1 : Documentaire over Las Vegas en de nationale parken in de omgeving. Bryce Canyon, Zion Canyon, Glen Canyon, Monument
Valley, Lake Powell, enz. Prachtige vergezichten van Nevada en Arizona in combinatie met indiaanse muziek. Vooral natuur.
Film 2 : Natuur-documentaire over de Grand Canyon zowel van boven langs de afgronden als vanop de rivier. Helicoptervlucht met
prachtige beelden van de grootste canyon ter wereld. Rafting dwars door de Canyon. Gefilmd met een onderwatercamera gaan we
door de zwaarste stroomversnellingen. U beleeft het mee vanuit de boot. Zeer spectaculair.

DVD "Alaska" :
DVD met 2 breedbeeld-films (2 x 35 min.)
Nederlands gesproken commentaar.
Film 1 : Documentaire over de meest toeristische bezienswaardigheden van Centraal Alaska. Met zeer veel beelden over landdieren,
visarenden, orka's, enz. Prachtige vergezichten. Gefilmd in het begin van de herfst, wanneer de natuur het meeste kleur biedt.
Verschillende luchtbeelden, gletsjers, bergen, enz..
Film 2 : Educatieve natuur-documentaire over het leven van de bruine grizzly beren en hun omgeving. Gefilmd in het Katmai-reservaat in
Alaska met vele close ups van vissende beren naar zalm. Er wordt verteld over de levenswijze van de beren.

DVD "Yellowstone" :
Breedbeeld-film van 35 min
Nederlands gesproken commentaar
Educatieve documentaire over het nationale park "Yellowstone" en de omliggende dorpjes zoals Cody en Jackson Hole.
Met informatie over het ontstaan van geysers en de vulkanische bronnen via geanimeerde beelden. Veel flora en fauna en toeristische
informatie. Met beelden over wolven en bizons en info over de thermische gebieden en hun vulkanische oorsprong.

DVD "Costa Rica" :
DVD met 2 breedbeeld-films (2 x 35 min)
Nederlands gesproken commentaar
Film 1 : Documentaire over de meest toeristische plaatsen van Costa Rica zoals San José, Tortuguero, Arenal, Cano Negro, Monte Verde.
Veel natuurbeelden over de regenwouden met reptielen, amphibieën en vogels. Veel informatie over de reismogelijkheden en de
bezienswaardigheden per streek. Mooie beelden over het regenwoud en zijn bewoners. (Collibries, vlinders, enz.)
Film 2 : Onderwaterdocumentaire over het Cocos-eiland (eiland van de haaien) op 500 km voor de kust van Costa Rica.
Dit eiland heeft de grootste populatie hamerhaaien en allerlei andere haaien omdat het geïsoleerd ligt in de Stille Oceaan. Het
eiland zelf is één grote rots met tropisch regenwoud. Spectaculaire beelden over honderden haaien en reusachtige roggen.

DVD "De Nederlandse Antillen" :
Breedbeeld-film van 35 min Nederlands gesproken commentaar. (gemengd boven- en onderwater)
We bezoeken de eilanden Curaçao en Bonaire. Eerst maak je kennis met de natuur op de eilanden en hun belangrijkste
bezienswaardigheden. We bezoeken Willemstad en de distillerie van Blue Curaçao.
In Bonaire bezoeken we de zoutmeren met hun roze flamingo's. Daarna duiken we het water in naar de prachtige en kleurrijke riffen rond de
eilanden. Uniek : een duik met dolfijnen. En dit alles met prachtige Antilliaanse muziek.

DVD "Palau - Micronesië" :
Breedbeeld-film van 35 min Nederlands gesproken commentaar (gemengd boven- en onderwater)
Met een helicopter vlieg je over de paradijselijke "Rock Islands" tussen de prachtige riffen en het azuurblauwe water. Daarna varen we met
kajaks tussen deze rotsen terwijl dolfijnen en zeeschildpadden ons vergezellen. We dalen af langs het buitenrif tussen prachtige koraaltuinen
en allerlei tropische vissen. Deze film geeft veel informatie over het eiland en de duiklocaties rond het eiland. Maar het is vooral een film om
te genieten van de natuur en het onderwaterleven op en rond één van de meest ongerepte eilanden ter wereld.

DVD "Midden & Noord-Oost Australië" :
DVD met 2 smalbeeld-films (2 x 35 min) Nederlands gesproken commentaar
Film 1 : De outback van Midden Australië
Reis mee door de rode woestijn naar Ayers Rock, de Olga's, enz. Beelden van Aboriginals, walibies, slangen, enz. Je reist op spectaculaire
wijze mee met een 4x4 door het rode zand van de Outback. We zijn te gast bij dansende aboriginals rond het kampvuur met didjiridoo's.
Film 2 : Noord Queensland
Via Cairns, Port Douglas en Cooktown volgen we de adembenemende kust langs het Great Barrier rif via het tropische regenwoud. Beelden
van krokodillen, casuaries, kangeroes, enz. De mooiste toeristische plaatsen komen aan bod. We duiken de zee in aan de prachtige riffen
van het Great Barrier Rif.

DVD "Rondreizen met een mobilhome in Nieuw Zeeland" :
DVD met 2 smalbeeld-films (2 x 30 min)
Nederlands gesproken commentaar
Film 1 : Noordereiland
Via Auckland bezoek je de mooiste toeristische plaatsen en kusten. De vulkanische gebieden staan centraal in deze film met mooie beelden
van thermische rivieren en bronnen. We wandelen langs de flanken van de Tongariro vulkaan. We bezoeken een kiwi-plantage en rijden
langs prachtige kusten.
Film 2 : Zuidereiland
We trekken door de bergen van zuid Nieuw Zeeland en maken een spectaculaire helicoptervlucht naar de Mount Cook. We bezoeken
Queenstown met zijn vele outdoor aktiviteiten en trekken langs de Westkust waar gletsjers en fjorden unieke landschappen vormen. We
bezoeken de idyllische stad : Christchurch.

DVD "Het binnenland van Ijsland per 4x4" :
Smalbeeld-film van 35 min Nederlands gesproken commentaar
Langs de kust heb je een mooie weg rond het eiland met vele toeristische plaatsen en bezienswaardigheden. Maar we trekken ook het
binnenland in waar we door diepe rivieren moeten rijden en tussen gigantische lavastenen moeten manoeuvreren. Onderweg heb je
reusachtige watervallen van gletsjer-rivieren. Thermische gebieden met modderpoelen, geisers en warmwaterbronnen duiken plots op in de
eindeloze landschappen. Sommige lavavelden dampen nog van de warmte. Mooie film met alle bezienswaardigheden en veel
natuurbeelden. Veel informatie over het vulkanisme op Ijsland.

DVD "Met een ijsbreker rond Spitsbergen" :
Smalbeeld-film van 25 min
Nederlands gesproken commentaar
Het schip boort zich door het ijs richting Noordpool. We zien ijsberen op een ijsschots. We varen met zodiacs tussen walrussen en
walvissen. We gaan aan land op reusachtige gletsjers. Op Spitsbergen gaan we kajakken tussen het ijs en wandelen we op plaatsen waar
nog nooit iemand geweest is. Misschien wel de meest unieke film uit de collectie met prachtige beelden over de ijskap en de Noordpool.

Onderwater-documentaires :
De onderwaterfilms zijn vooral documentaires met een combinatie van mooie beelden met aangepaste muziek. Kijken en genieten.
Ze zijn geschikt voor duikers als informatiebron, maar ook voor niet-duikers, want het onderwaterleven is immens mooi en zeer uitgebreid.
Tijdens de inleiding krijgen duikers wat informatie, maar daarna is het genieten van de beelden voor iedereen.

DVD "Duiken in de Rode Zee" :
DVD met 2 smalbeeld-films (2 x 30 min.) Nederlands gesproken commentaar.
Film 1 : Informatieve film over de duikmogelijkheden in Egypte, de boten, de cursussen, enz. Veel informatie voor duikers die voor de eerste
maal naar de Rode Zee gaan en voor geintresseerde toekomstige duikers. De film vertelt met beelden de passie van het duiken in
één van de mooiste wateren ter wereld.
Film 2 : Het leven aan boord van een duiksafari wordt toegelicht. Beelden over verschillende speciale vissen uit de Rode Zee met
vermelding van hun naam. Beelden over bekende riffen en wrakken. Informatie voor het nachtduiken. Kortom educatieve en
informatieve film voor beginners en leuk om kijken voor ervaren duikers.

DVD "Duiken in Thailand" :
Breedbeeld-film van 26 min Nederlands gesproken commentaar
We bezoeken de omgeving rond Phuket en varen tussen de steile rotsen van Phang Nga en Phi-Phi. We duiken onderwater en zien
zeepaardjes, manta's en talloze kleurrijke vissen. De film geeft veel informatie over de duikmogelijkheden en de duiklocaties rond Phuket.
Mooie onderwaterbeelden in combinatie met oosters getinte muziek maken deze film mooi om naar te kijken.

DVD "Cocos-Eiland, eiland van de haaien" :

(deze film staat mee op de DVD “Costa Rica”)

Breedbeeld-film van 30 min
Nederlands gesproken commentaar.
Onderwaterdocumentaire over het Cocos-eiland (eiland van de haai) op 500 km voor de kust van Costa Rica.
Dit eiland heeft de grootste populatie hamerhaaien en allerlei andere haaien omdat het geïsoleerd ligt in de Stille Oceaan. Het onbewoonde
eiland zelf is één grote rots met tropisch regenwoud. Spectaculaire beelden over duiken tussen honderden haaien en reusachtige roggen.
Spannende film met aangepaste muziek.

DVD "Wrakken in de Rode Zee" :
Smalbeeld-film van 30 min Met Nederlandse teksten en informatie
De meeste bekende wrakken komen aan bod met informatie over diepte en locatie. Ter inleiding wordt even de geschiedenis van het schip
vermeld. Deze film geeft duikers een beeld van wat ze te zien krijgen en welke wrakken ze bij voorkeur kunnen bezoeken. Informatieve film
voor toekomstige wrakduikers en een interessant overzicht voor duikers die reeds veel van deze wrakken bezocht hebben.

DVD "De Malediven" :
Smalbeeld-film van 35 min
Nederlands gesproken commentaar
Zowel informatieve als kijkvriendelijke documentaire over het onderwaterleven rond de atollen van de Malediven. Zeer varierende film met
zeer veel verschillende vissoorten en koralen en dit met prachtige muziek. Bij de inleiding worden enkele paradijselijke eilanden bezocht met
parelwitte stranden en palmbomen. Deze documentaire is boeiend voor duikers maar evenzeer voor niet-duikers. Dit is kijken en genieten
van het mooie onderwaterleven in de Indische oceaan.

DVD "Het Great Barrier Reef" :
Smalbeeld-film van 30 min Nederlands gesproken commentaar
Het grootste onderwaterrif ter wereld is wel 2000 km lang. Na een overzicht vanuit de lucht, dalen we af tussen de riffen. We duiken tussen
reuzenschelpen en gigantische waaiers van koraal. We zijn getuige van een haaienvoedering waarbij de haaien je bijna de oren van je hoofd
zwemmen. Reusachtige baarzen zwemmen tussen de duikers en laten zich strelen. Enorme scholen omringen ons. Een spectaculaire
onderwaterfilm met een variatie van zowel grote roofvissen als kleine kleurrijke rifvissen

Prijzen DVD’s :
-

10 euro

(excl.BTW) voor doorverkopers, groothandels en winkels

- Particulieren en bibliotheken : 12.40 euro (excl. BTW) (15 euro incl. BTW)

Korting van 10 % bij aankoop van meer dan 10 DVD’s per bestelling of voor regelmatige afnemers !
- Verzendingskosten : 5 tot 15 euro naargelang het pakket.
- Grote en/of regelmatige afnemers kunnen een extra korting of vaste prijs bekomen in samenspraak.

Bestellen kan via bestelbon of per mail.
Films op maat :
Speciaal voor touroperators en bedrijven uit de reissector !
Wij maken onze films op maat en met aangepaste beelden volgens de wensen van de klant.
De film start met uw logo of begingeneriek en eindigt ermee. Enkel onze naam als producent en de naam van de spreker wordt
vermeld op het einde. Delen die voor U niet interessant zijn, worden weggelaten.
Deze films zijn voornamelijk voor info-dagen en voorstellingen, op beurzen, op websites, voor TV-schermen in etalages of
reisboetieks, als extra-geschenk bij boekingen, enz.
Wij kunnen de films leveren in alle mogelijke extensies en op verschillende media-dragers.
Covers worden gemaakt met uw eigen logo en layout.
Omdat wij gebruik maken van onze bestaande beelden, is de prijs veel goedkoper dan een filmproduktie op bestelling.
Prijzen overeen te komen naargelang het montagewerk, de cover-layout, enz.

Filmvoorstellingen :
Wij verzorgen filmvoorstellingen in kleine zaaltjes voor culturele verenigingen of gelijk welke samenkomsten.
U zorgt voor een locatie en het publiek, wij doen de rest. We brengen eigen projectiemateriaal mee met geluidsinstallatie voor zalen
tot 100 personen. Liefst werken we in thema’s en worden er 2 à 3 films vertoond.
Zie hiervoor op onze website : www.noordtotzuid.be bij filmvoorstellingen.
Prijs : 80 euro per namiddag of avond (verplaatsing inbegrepen binnen een straal van 25 km)

Video-produkties :
Wij maken DVD’s van speciale gebeurtenissen zoals toneelstukken, ballet- en dansvoorstellingen, schoolvoorstellingen, shows,
kleine sportevenementen, enz. Er wordt gefilmd met 2 of 3 camera’s zodat we een boeiende montage kunnen maken.
De DVD’s worden geleverd met layout naar keuze en gedupliceerd in onbeperkte aantallen.
Indien we grotere hoeveelheden DVD’s kunnen leveren, kost het filmen zelf U helemaal niets. De kopers van de DVD’s betalen de
kosten via de aankoop van de DVD. (min. aantal meer dan 100, naargelang de duur van het evenement)

DVD – duplicaties :
Wij dupliceren uw films en zetten ze op mediadragers naar wens. (bv. DVD)
U levert de afgewerkte film in een frequente computerextensie (bv. Mpeg) en wij dupliceren en creëren eventueel een layout voor de
cover en de hoes. (ook het schijfje zelf is professioneel bedrukt)
Dupliceren kan gaan van 5 tot 300 exemplaren met een professionele machine én gecontroleerd op fouten.
Bijbestellingen kunnen ongelimiteerd omdat het orginele steeds klaar staat op onze computer en bewaard blijft.
DVD’s kunnen geleverd worden in plastic hoezen, papieren CD-omslag, enz. Prijzen : 8 tot 10 euro naargelang de hoeveelheid.

