
  
 

  
  
 

 
AANMELDFORMULIER PITCH 2020 

 
 
Yes, je bent er! Ontzettend tof dat jij jouw idee met ons wilt delen. Jij maakt kans op een 
gratis opleidingstraject bij VPRO DORST waarbinnen je één van jouw ideeën gaat 
ontwikkelen tot programmaplan. Succes! 
 
Naam: 
Geboortedatum: 
Woonadres: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Studie/welk jaar: 
Werk: 
 
Probeer vraag 1 t/m 7 op max 1 A4 te beantwoorden. 

1. Wat is het verhaal dat je wilt vertellen? 
2. Waarom wil jij dit verhaal vertellen?  
3. Hoe ga je dit verhaal verwerken in een programma-idee van max 10 minuten (per 

aflevering)  
4. Welke stijl(en) wil je gebruiken voor je beeld en geluid?  
5. Op wat voor manier is jouw programma-idee vernieuwend? 
6. Waarom vind jij dat dit juist nu gemaakt moeten worden? 
7. Wat en wie wil je met jouw programma-idee bereiken en waarom? (wil je 

informeren, entertainen, shockeren, aan het denken zetten, aan het lachen maken, 
etc.) 

 
8. Op welk platform kijk jij het liefst en waarom (tv zenders, YouTube, Vimeo, Netflix, 

etc.)? 
9. Wat vind jij een heel goed programma? Waarom? 
10. Heb je eerder (audiovisueel) werk gemaakt? Zo ja, waar ben je het meest trots op? 

Voeg dan hier een linkje toe en omschrijf wat jouw aandeel was. 
11. Waar ben je heel goed in? Waarom? 
12. Heb je ervaring met zelf draaien en/of monteren? Zo ja, wat precies? Zo nee, zou je 

dit willen leren? 
13. Op welke gebied wil je jezelf ontwikkelen en op welke manier denk je dat de VPRO 

Pitch 2020 jou daarbij kan helpen? 
 

14. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je kunt. Daarom willen we graag dat je 
een video uploadt van maximaal 1 minuut waarin je laat zien wie je bent. Stuur het 
via vpro.wetransfer.com naar dorstpitch@vpro.nl. En zet in de bestandsnaam ook 
even je eigen naam, anders wordt het een potje. Dus bijvoorbeeld zo: 
'dorstpitch_Jasmin_Lopez.mov' 

15. Loop je over van de goede ideeën? Dan is hier nog ruimte om ook andere ideeën te 
pitchen. 


