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FILMARENA

PRODUCTEN

REGIONAAL

DOELGROEP

BELOFTE

MERKPERSOONLIJKHEID

De FilmArena biedt een product aan, dit product is een evenement. Dit 

is een bolvormige FilmArena. De FilmArena is een bol waar je films kan 

kijken m.b.t. Eindho¬ven. Dit filmhuis is een bol van licht, bestaand uit 

ledjes in het kader van Philips. In deze bol kan je met een aantal mensen 

een 180 graden film bekijken. De film wordt getoond in een TV/ bio-

scoopdoek die de vorm heeft van een halve cirkel, dit zorgt ervoor dat je 

meer de film beleeft. Om de film draaiend te hou¬den moet iedere deel-

nemer gedurende de film minimaal 100 meter lopen op een loopband. Er 

zijn 3 loopbanden voor een groep van 30 man, dus 30 man kijken in de 

koepel een film. Ze moeten samenwerken want er moet telkens iemand 

100 meter lopen op iedere loopband om de film draaiend te houden.

De FilmArena is alleen actief in de gemeente Eindhoven. Ook de com-

municatiemiddelen zullen alleen te zien zijn in de gemeente Eindhoven. 

De communicatiemiddelen zijn dan ook gewoon in het Nederlands.

De doelgroep van dit evenement is iedereen in de gemeente Eindho-

ven, met een leeftijd tussen de 20 en de 30 jaar. De doelgroep moet 

wel be¬schikken over de normale functionaliteit van hun zintuigen. Ook 

moeten zij geen last hebben van hun benen, omdat ze natuurlijk moeten 

lopen.

De FilmArena belooft aan zijn doelgroep een unieke 180 graden film 

beleving en dit op een milieuvriendelijk sportieve manier.

De FilmArena is een samenkomst van verschillende dingen die met Eind-

hoven te maken hebben. De FilmArena is een unieke beleving en deze 

beleving laten wij graag zien. Als de FilmArena omschreven zou moeten 

worden als een zintuigelijke waarneming, dan zou dit de ervaring zijn:

De FilmArena ziet eruit als iets energieks en unieks

De FilmArena voelt ontspannen

De FilmArena ruikt verfrissend

De FilmArena klinkt als dramatische en energieke muziek 

Als de FilmArena een persoon zou moeten zijn, dan zou de FilmArena 

een man zijn van 26. Hij is een sportieve, ruimdenkende jongeman met 

een passie naar het verleden. Deze man heeft geen partner, maar wel 

een gemengde vriendengroep. Zijn kledingstijl is wel hip, maar hij draagt 

soms ook een polo.

De relatie die we met onze bezoekers hebben is een kennis. We staan 

niet zo dicht bij de klant dat we echt enorm persoonlijke gesprekken 

hebben, maar we begroeten ze wel met een vleugje Brabantse gezellig-

heid. Hierdoor voelt de bezoeker zich ook ontspannen bij ons.
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KERNWAARDEN

De 4 kernwaarden van de FilmArena zijn: ontspannen, sportief, ver-

lichtend en uniek. De kernwaarden ontspannen hoort bij de FilmArena, 

omdat je bij de FilmArena ontspannen kan genieten van films. De kern-

waarden sportief hoort bij de FilmArena, omdat je gedurende de film 100 

meter op de loopband moet lopen. De kernwaarden verlichtend hoort 

bij de FilmArena, omdat het gehele evenement te maken heeft met licht 

en Eindhoven. Ook is het verlichtend d.m.v. het verkrijgen van informatie 

over Eindhoven. De kernwaarden uniek hoort bij de FilmArena, omdat 

het natuurlijk een unieke 180 graden beleving is.

ONTSPANNEN

VERLICHTEND UNIEK

SPORTIEF
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Logo zwart-witLogo diapositief

Kleuren aanpassen Beeldmerk apart

Kleur aanpassen

Lettertype aanpassen

Breedte en lengte aanpassen Schaal aanpassen

Logo kleur

FILMARENA

V

VX

XX

X

LOGO

Het logo van de FilmArena bestaat uit een woordmerk en een beeld-

merk. Het woordmerk is de naam van de FilmArena. Het beeldmerk 

bestaat uit een filmrol en een persoon die erop rent. De filmrol staat 

natuurlijk voor het idee van de arena (180 graden) en natuurlijk omdat 

het een bioscoop is. De persoon is de bezoeker die moet rennen om de 

film draaiende te houden.

De kleuren in het logo staan voor Eindhoven. Ook staat de kleur rood 

voor het licht wat de FilmArena afgeeft en de kleur zwart voor de duis-

ternis die verlicht wordt door de FilmArena. De kleur rood is met een 

zwarte achtergrond lichter. Bij een witte achtergrond is de kleur rood, 

dus anders dan de met een zwarte achtergrond.

Het lettertype van het woordmerk is Helevetica Neue LT Std 55 Roman. 

We hebben voor dit lettertype gekozen, omdat het een strak lettertype 

is met lichte afrondingen. Dit lettertype past daarmee ook perfect in de 

huisstijl van de FilmArena. Hieronder is het gebruik van het logo te zien 

en wat wel niet toegestaan is.
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ROOD 2

KLEUR

De kleuren van de FilmArena zijn: rood, wit en zwart. Deze kleuren staan 

voor Eindhoven, in Eindhoven is de FilmArena namelijk te vinden. De 

kleur rood staat ook voor het licht die de lichtbol uitstraalt. De kleur 

zwart staat voor de duisternis. De kleur wit staat ook voor het licht en 

maakt de huisstijl dragelijk, als het alleen rood en zwart was dan is het 

te duister. Rood 1 wordt gebruikt bij een witte/diapositieven combinatie. 

Rood 2 wordt gebruikt bij een zwarte/donkere achtergrond.
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TYPOGRAFIE

Het lettertype dat het gebruikt wordt in de huisstijl van de FilmArena is 

Helevetica Neue LT Std 55 Roman en Medium. De Roman versie komt 

voor in het woordmerk van de FilmArena. We hebben voor dit lettertype 

gekozen, omdat het een strak lettertype is met lichte afrondingen. Dit 

lettertype past daarmee ook perfect in de huisstijl van de FilmArena. 

Voor de koptekst gebruiken wij het lettertype: Helvetica Neue LT Std 55 

Roman. De koptekst is gecentreerd en in kapitalen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Voor de subkoptekst gebruiken wij het lettertype: Helvetica Neue LT Std 

55 Roman. De subkoptekst is gecentreerd en in kapitalen.

Voor de bodytekst gebruiken wij het lettertype: Helvetica Neue LT Std 55 

Medium. De bodytekst is gecentreerd.

Voor de bijschriften gebruiken wij het lettertype: Helvetica Neue LT Std 

55 Medium. De bijschriften zijn rechts uitlijnend.

KOPTEKST

SUBKOPTEKST

BODYTEKST

BIJSCHRIFTTEKST
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BEELD

Bij de beeldtaal in huisstijl van de FilmArena gebruiken we vooral het 

negatieve effect tussen de kleuren zwart en wit. Ook maken we gebruik 

van een klein roodaccent, zoals bijvoorbeeld de kopjes. In deze style-

guide zien we bij de kopjes dat de eerste letter rood is. Bij de slogan of 

de slagzin zijn vaak het woord “unieke” en “beleving” rood van kleur. Zo 

ontstaat er nog een verborgen zin namelijk “unieke beleving”.

Het logo bevindt zich overal gecentreerd, dit in het midden in bijvoor-

beeld een cirkel of bovenaan in een halve cirkel. De cirkelvorm komt ook 

veel terug in de huisstijl van de FilmArena, dit doen we aangezien de 

FilmArena natuurlijk ook een rond gebouw is.

In bijvoorbeeld fotografie en film proberen we duidelijk de beleving te 

laten zien. En de beleving kan je het beste laten zien d.m.v. bewegend 

beeld. Dus onze fotografie is zover het kan bewegend beeld (denk hier-

bij aan een GIF). De films die we maken moeten echter wel een verhaal 

hebben die naar een beleving toe werkt, de films die we in de FilmArena 

tonen bevatten natuurlijk ook een verhaal.

Bij de fotografie gebruiken we een effect om het licht te doorschijnen. 

Dit effect heet Inktomtrek, met bepaalde settings (Lengte lijn 5, Donker-

der 20 en Lichter 15). Ook wordt de afbeelding op de poster en flyer met 

Gaussiaans vervaagt. Op de afbeelding komt nog een zwarte rechthoek 

met een dekking van 25%.
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TONE OF VOICE

De tone of voice van de FilmArena is vergelijkbaar met deze van de 

gemeente Eindhoven. De manier hoe wij onze bezoekers aanspreken is 

met een vleugje Brabantse gezelligheid, onze werknemers zijn namelijk 

ook Brabants en zij hoeven niet ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) 

te communiceren met de bezoekers. In onze communicatiemidde-

len komt dit wat minder naar voren, we benadrukken de Brabantse 

gezelligheid niet in onze communicatiemiddelen. Dit doen we omdat het 

evenement plaats vindt in Eindhoven en hoe dan ook Eindhovenaren 

communiceren vaak wat meer in ABN in vergelijking met de dorpen 

rondom gemeente Eindhoven. Hieronder enkele voorbeelden hoe onze 

werknemers met de bezoekers zullen communiceren en hoe het niet 

moet.

EEN HELE GOEIENDAG

EEN GOEDE MIDDAG

DAS MOOI

DAT IS MOOI

ALSTUBLIEFT

ALSJEBLIEFT

HOUDOE

DAG
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Een unieke
180 graden
fi lm beleving

DATUM

vanaf 00/00/0000 Via de appStadhuisplein, Eindhoven
TICKETS

SPONSORS

LOCATIE

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Hieronder is de poster van de FilmArena te zien, met een zwarte kadering (dit omdat de onderkant wit is en deze pagina 

ook). Op de poster zien we recht bovenin de slagzin van de FilmArena met de benadrukking op de woorden “unieke” en 

“beleving”. Op de achtergrond zie je de FilmArena (op deze afbeelding is de blob te zien aangezien de FilmArena nog niet 

gefotografeerd kan worden). Vervolgens is onderaan de poster de belangrijke informatie te lezen over de FilmArena, met hun 

logo. En helemaal onderaan is er plek voor logo’s van sponsoren te tonen.

Deze A0 poster zal getoond worden in de gemeente Eindhoven op drukbezochte locaties, bijvoorbeeld het centraal station. 

Deze poster is zo groot zodat deze een 180 graden beleving geeft. 

POSTER
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DATUM

OVER ONS
Lenihill essunt quam rest quam, et inctur aut facepedias expero odio omnis consectus ex enistemAperibe-

rio. Nequibus eturit quiant quiaeruptae peribus ciuntempero volo maxime velitaque nost, alitat et eossequis 

sandunt mosa sam dolla quatectist omnis res aut quossequi dis enduciat.

Hariant. Iquibusant et fuga. Atis magnihi cipit, iumet fuga. Ut eum reped mod modis nobitiist, quas audae 

simolor rovitium qui offi ci aliscil intiis maxim fuga. Nequibearum veris si dolupta quamet, sume sita solupti 

rendae nobitenturio.Equi inulpa vererov itatibe rnatqui dolupta dolum ab in et omnihic te quid molore-

rum volorpo ssitae cus es aut apitiaeraes nis est, senihicil iundelique reium conse natem a dolo blaccus 

mosaect atquis alis estrumquam, ut acid magnis et vent faceperro dollecus, se venditatibea cone optas 

alite rerio bernatquis ut et rem fugiae dolecupta con ra ilita si odis molupti cum si dUdit re quodi ut assi-

musant utatenditio ma volorep rempore serionsed exeribusamOr molupiciis non preri doloriam inimillor aut 

acerovid expliassus autem incta

Nieuws

Trailers

Tijden

Reserveren

Tickets

Films

DOWNLOAD DE APP

vanaf 00/00/0000 Via de appStadhuisplein, Eindhoven

EEN UNIEKE 180 GRADEN FILM BELEVING

TICKETS

SPONSORS

LOCATIE

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Hieronder is de flyer van de FilmArena te zien, met een witte kadering 

(dit omdat de achtergrond donker is en deze pagina ook). Op de flyer 

zien we bovenin gecentreerd het logo en de slagzin van de FilmArena 

met de benadrukking op de woorden “unieke” en “beleving”. Op de ach-

tergrond bovenaan zie je de FilmArena (op deze afbeelding is de blob 

te zien, aangezien de FilmArena nog niet gefotografeerd kan worden). 

Vervolgens is onderaan de flyer de belangrijke informatie te lezen over 

de FilmArena, ook is er een QR-code om geleid te worden naar de app 

(op het moment linkt deze QR-code naar de Google Play Store omdat 

er nog geen app is). En helemaal onderaan is er plek voor logo’s van 

sponsoren te tonen.

Op de achterkant van de flyer van de FilmArena zien we op de achter-

grond de FilmArena (op deze afbeelding is de blob te zien, aangezien 

de FilmArena nog niet gefotografeerd kan worden). In het midden 

gecentreerd zien we een wit rondje met daarin nogmaals het logo van 

de FilmArena.

Deze A5 flyer zal uitgedeeld moeten worden in de gemeente Eindhoven 

op drukbezochte locaties, bijvoorbeeld het centraal station. Op de loca-

ties waar de flyers worden uitgedeeld moeten ook de posters aanwezig 

zijn.



12

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Hieronder is het storyboard van de FilmArena teaser video te zien. In deze video wordt er een verhaal verteld in aanloop 

naar het evenement met kleine details die met de FilmArena te maken hebben. In het storyboard geven de pijlen aan wat de 

camerabeweging is en de streepjes wat de bewegingen in het beeld zijn. Bij het storyboard hoort natuurlijk ook een shotlist, 

script en synopsis, deze zijn op de pagina hierlangs te zien.

In de synopsis staat het verhaal uitgelegd en ook het doel van de video. In de shotlist staat wat er moet gebeuren per shot/

scène en in het script staan de teksten die de acteurs moeten zeggen.

TEASER VIDEO PLAN
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SCRIPT

SHOTLIST

Dit script is bruikbaar voor de acteurs bij scène 10.3, 10.4, 10.5 en 11.1 (deze scènes 

zijn te zien op de shotlist) 

Scène 10.3

Persoon 2: Maar da is toch helemaal nie nodig…

Persoon 1: Huh?

Scène 10.4

Persoon 1: Hoezo da dan?

Persoon 2: De stroom wordt toch gewoon opgewekt door het rennen.

Scène 10.5

Persoon 2: Dus snel dat ding open gooien.

Scène 11.1

Test: De FilmArena wordt geopend op …. (d atum)

Shotlist teaser video FilmArena
Scène.Shot Tijd (in sec.) Kader Camerastandpunt Camerabeweging Logo Script Muziek volume Muziek snelheid Audio Shotbeschrijving Locatie Weer

1.1 0.00 - 0.02 MLS Neutraal Handheld Ja Nee Nee Nee Alarm zacht Kantoor muur met logo Kantoor Licht
1.2 0.02 - 0.05 MLS Neutraal Handheld Nee Nee Nee Nee Alarm normaal Persoon wordt wakker in bureaustoel en komt in beeld Kantoor Licht
1.3 0.05 - 0.07 CU Neutraal Handheld Nee Nee Nee Nee Alarm hard Mobiel met alarm in beeld en hand die mobiel pakt Kantoor Licht
1.4 0.07 - 0.10 CU Neutraal Handheld Nee Nee Nee Nee Alarm hard Persoon zet het alarm uit, kijkt weg Kantoor Licht
1.5 0.10 - 0.12 MLS Neutraal Handheld Nee Nee Zacht Rustig Schrikken Persoon realiseert dat hij moet haasten Kantoor Licht
1.6 0.12 - 0.14 LS Neutraal Crab Nee Nee Normaal Normaal Rollende stoel Persoon staat snel op, bureaustoel rolt naar achter Kantoor Licht
1.7 0.14 - 0.16 LS Neutraal Crab Nee Nee Normaal Normaal Hinkelend persoon Persoon trekt zijn jas aan en stopt spullen in zijn tas Kantoor Licht
1.8 0.16 - 0.19 MLS Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Deur Persoon loopt naar buiten en doet de deur dicht Kantoor Licht
2.1 0.19 - 0.22 ELS Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Nee Loopt gehaast langs Klokgebouw en kijkt op zijn horloge Klokgebouw Licht
3.1 0.22 - 0.23 MCU Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Nee Loopt gehaast langs Area51 met skaters op de achtergrond Area51 Licht
3.2 0.23 - 0.25 LS Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Skateboard Skateboardvideo productie waar persoon tussendoor loopt Area51 Licht
3.3 0.25 - 0.27 MLS Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Nee Begint te rennen bij Area51 met skaters op de achtergrond Area51 Licht
4.1 0.27 - 0.29 ELS Hoog Pan Nee Nee Normaal Normaal Nee Persoon rent over Strijp-S Strijp-S Lichte schemer
5.1 0.29 - 0.31 CU Neutraal Handheld Nee Nee Zacht Rustig Fotocamera flits Stopt met rennen en je ziet vervolgens een aantal fotoflisten Strijp-S Lichte schemer
5.2 0.31 - 0.33 MLS Laag Handheld Nee Nee Zacht Rustig Fotocamera flits Een model die poseert voor een foto Strijp-S Lichte schemer
5.3 0.33 - 0.36 MCU Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Nee Fotograaf die gehurkt fotos maakt stopt en laat persoon er door Strijp-S Lichte schemer
6.1 0.36 - 0.40 LS Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Gehijg Persoon rent in park (buiten adem) en wordt ingehaald lopers Park Schemer
6.2 0.40 - 0.42 MCU Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Gehijg Persoon is geirriteerd en buiten adem Park Schemer
7.1 0.42 - 0.44 LS Neutraal Crab Nee Nee Normaal Normaal Gehijg Persoon rent/slentert over de markt langs de terrasjes Markt Donker
7.2 0.44 - 0.46 MCU Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Gehijg Persoon rent/slentert over de markt tussen de mensen door Markt Donker
8.1 0.46 - 0.48 LS Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Gehijg Persoon komt buiten bij bar en stopt daar even Stratum Donker
8.2 0.48 - 0.50 MCU Neutraal Handheld Nee Nee Zacht Rustig Nee Serveerder geeft bier aan de persoon Stratum Donker
8.3 0.50 - 0.51 LS Neutraal Handheld Nee Nee Normaal Normaal Nee Persoon pakt bier en loopt door Stratum Donker
9.1 0.51 - 0.52 Knee sho Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Normaal Nee Je ziet de persoon rennen, alleen voeten in beeld Stadhuisplein Donker
9.2 0.52 - 0.55 MLS Neutraal Tracking shot Nee Nee Normaal Snel Nee Persoon gooit met sprong bier in prullenbak, persoon loopt door Stadhuisplein Donker
10.1 0.55 - 0.57 CU Neutraal Handheld Nee Nee Hard Snel Nee Persoon stopt een stekker in het stopcontact Stadhuisplein Donker
10.2 0.57 - 0.59 CU Neutraal Handheld Nee Nee Nee Nee Gehijg Persoon kijkt verbaasd, er gebeurt namelijk niks Stadhuisplein Donker
10.3 0.59 - 1.04 ECU Neutraal Handheld Nee Ja Hard Snel Stopcontact stekker Persoon probeert vaker stekker gestresd erin te doen (script) Stadhuisplein Donker
10.4 1.04 - 1.06 LS Neutraal Handheld Nee Ja Normaal Normaal Nee Persoon 2 helpt persoon 1 overeind (script) Stadhuisplein Donker
10.5 1.06 - 1.08 LS Neutraal Handheld Nee Nee Zacht Rustig Nee Persoon 1 en 2 lopen richting de FilmArena, beeld fade (script) Stadhuisplein Donker
11.1 1.08 - 1.15 ELS Neutraal Handheld Ja Nee Zacht Rustig Nee We zien de FilmArena waar licht gaat branden, blurr (script) Stadhuisplein Donker

SYNOPSIS
Het verhaal:

In deze teaser video gaat het om een persoon die een missie heeft. Deze missie is 

het aansluiten van de stroom van de FilmArena. De persoon rent langs verschillende 

bekende locaties in Eindhoven, ook zie je op deze locaties bekende activiteiten van 

Eindhoven. De video begint bij een kantoor van de Stichting Cultuurstad Eindhoven, 

waar de persoon een bericht krijgt dat de vandaag de opening is van de FilmArena. 

Vervolgens gaat de persoon naar de FilmArena.

Plaats:

Kantoor (Stichting Cultuurstad Eindhoven), Strijp-S (Klokgebouw, Torenallee, area51), 

Centraal Station Eindhoven, Markt en fabrieken (Philips, DAF), Stadhuisplein, Stra-

tum.

Tijd:

Het begint in de ochtend en eindigt in de avond.

Sfeer:

De gehele teaser video heeft een moderne en gespannen sfeer. Het doel is namelijk 

dat de persoon de FilmArena bereikt en de stroom kan aansluiten zodat de FilmAre-

na licht geeft.

Muziek:

Gespannen muziek (aan het begin en in het midden)

Inspirerende muziek (op het einde)

Audio:

Alarm

Deur

Doel:

De kijkers verleiden om naar de FilmArena te gaan en te laten weten dat de FilmAre-

na plaatsvindt op een bepaalde datum. Het verleiden doen de d.m.v. een verhaallijn.

Duur van de productie:

Niet langer dan 2 minuten.

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN




