
Kom op het internationale 
podium 



Wat haal je er  

 

Bijvoorbeeld deze ignite sessie 
 
Idee gejat van de BOHS 2013 
 
Internationale contacten 
 
 



  Kom op het internationale podium 
 

 - Waarom een pleidooi? 
 

- We laten ons veel te weinig zien  
 

- Het is leuk 
 

- We hebben wat te vertellen   



Kom op het internationale podium 
 

 - Slechte excuses: 
- Het is eng en Engels 
  



Onderweg naar het podium 
 

 - Pimex vertalingen buitenlandbeurs 2012 
 

 Spaans 
 
 

 Chinees 
 
 

 Engels  



Onderweg naar het podium 
 

 - Bij vertalen leer je een hoop  



Onderweg naar het podium 
 

Zonder hulp ga je het niet redden 

 

 

Selectie van films 

 

 

(mails) 

 

 

 

-  



Onderweg naar het podium 
 

 
Lastiger dan je denkt 
 
Wu 吴语 Ke (Hakka) 客家话 Min 闽语 Yue 
(Kantonees) 粤语 Xiang 湘语 Gan 赣语 Jin 
晋语 Pinghua 平话 Hui Waxianghua 瓦乡
话 Xiangnantuhua 湘南土话 Yuebeituhua 
粤北土话Danzhouhua 儋州话 
Junhua 军话  
 
….. En de schrijftaal is Mandarijn 
 
 
- Onder welk shot moet de ondertiteling 

staan?? 
 

- (2x dia chinese film)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wu_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hakka_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Min_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kantonees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Xiang_(taal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gan_(taal)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jin_(taal)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinghua&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hui_(taal)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waxianghua
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiangnantuhua&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yuebeituhua
http://nl.wikipedia.org/wiki/Danzhouhua
http://nl.wikipedia.org/wiki/Junhua


Onderweg naar het podium 
 

 
Lastiger dan je denkt 
….. En de schrijftaal is Mandarijn. 
Dus ondertitelen maar waar moet het 
staan?? 
 
 

 
- (2x dia chinese film)  



Onderweg naar het podium 
 

  Internationale verspreiding van de films 
 
- Presentatie IOHA Kuala Lumpur 

 
- PIMEX workshop samen met Finse en 

Zweedse Collega’s  
 

- Via websites (IOHA, ILO , MIA, NVvA etc,) 



Onderweg naar het podium 
 

 - Na een jaar ploeteren het resultaat 
 

-  10 films in Chinees, Spaans, Engels 
 

- ……… en al het geld bijna op 



Op het podium 
 

 
….. En dan wordt het nog leuker 



Rond het podium 
 

 
- Wie kom je er zoal tegen   



Rond het podium 
 

 - Wie kom je er zoal tegen   



Rond  het podium 
 

 - En soms lijkt het alsof er een erelid 
opduikt 
 
 

  



 Na het podium 
 

 

- En als je wat verder rondkijkt zie je waar 
je het voor doet 
 
 
 



Na het podium 2 
 

 - Als je verder rondkijkt zie je waar je het 
voor doet 
 
 



Na het podium 
 

 
- En voor wie je het doet 

 
 



Na het podium 
 

 - De resultaten  



 Vervolg 
 

 - Pimex vertalingen Spaans  


