Tomas Hoste

Eigenschappen
Leergierig - teamplayer - sociaal - gedreven - creatief - zelfstandig nauwkeurig - eerlijk

Aspiraties
Een interessante, afwisselende en leerzame baan in de
audiovisuele sector. Zoals cameraman (zowel binnen als
buiten), fotografie, montagewerk, drone-opdrachten of andere
werkzaamheden binnen een studio of productiehuis.
Daarnaast zou ik mij graag verder willen ontwikkelen in het maken
van studio-opnames, post-productie (kleurcorrectie) en studiofotografie.

Geboren: Izegem, 19/01/1996
Ongehuwd

Opleiding
2015 – 2018

Belg

Afstudeeronderzoek:
Drone in België, een goede zaak?
Toepassingen van drones, wetgeving &
administratie, vandaag en morgen

Rijbewijs B
Dronelicentie Klasse 1
Twee eigen drones:
DJI Phantom 3 Pro en Inspire 2 X5S

April 2016

Drone-opleiding Klasse 1
Ben Air Flight Academy
Klasse 1:
Met deze licentie is het mogelijk om in grote
delen van België te vliegen, waaronder
luchthavengebieden, tot een hoogte van 91m
en binnen het zichtbereik van de dronepiloot.

Contact
+32 476 38 87 98

Bachelor Grafische en Digitale Media
Arteveldehogeschool Gent

2008 – 2014

Economie-Moderne Talen
Erasmusatheneum De Pinte

hello@tomashoste.be
www.ground2sky.be
www.tomashoste.be

Ervaring
2014 – heden

www.linkedin.com/in/tomashoste

Eigen bedrijf gespecialiseerd in het maken van
dronebeelden en afgewerkte video's.

Albert Claeyslaan 1
9831 Deurle
België
2014 – heden

Showreel

Freelance videoproducer & dronepiloot
Ground2Sky Productions

Periodiek in beeld brengen bouwprojecten
Versluys Bouwgroep
De verschillende bouwfases met een drone
vastleggen. Deze beelden worden zowel intern
als extern door Versluys Bouwgroep gebruikt.

http://bit.ly/showreelTomasHoste
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2018

Luchtbeelden/visuals toekomstige bouwprojecten
Vastgoedgroep Degroote
De verschillende uitzichten per verdieping visueel in beeld
brengen met een drone voor onder andere toekomstige
woontorens.

April - juni 2018

Stage
Tolerated Cinematics
Maken sfeervideo's van evenementen, monteren van video's,
digitale producten toevoegen aan online store, nieuwsbrieven
schrijven, productreviews schrijven en opnemen van
studiobeelden, schrijven van gids voor beginners over het
correct gebruiken van een camera.

2016

Teasers en digitale videogids
Uitgeverij Lannoo / Academia Press
Maken van teasers ter promotie van het handboek
'Schrijven: van verslag tot eindwerk - do's & don'ts' en het
opnemen en monteren van een digitale videogids. Hier gaat
de auteur van het boek dieper in op bepaalde onderwerpen
uit het boek, dit ter ondersteuning van de student.

Vaardigheden
Premiere Pro

After Effects

Photoshop

Lightroom

Bedienen drone

Fotografie

Filmen

Montage

Talen

Lezen

Schrijven

Spreken

Nederlands (MT)

*****

*****

*****

Engels

*****

****

****

Frans

***

**

**

Duits

***

*

*

Spaans

*

*

*

Interesses
Reizen, muziek, films & series, gaming

Tomas Hoste

2

Prijzen & nominaties
Juni 2017

Nominatie voor het One Minute Festival 2017 van de
Arteveldehogeschool met de video "Apollo 11", een one
minute kortfilm gemaakt in Adobe After Effects.
(http://bit.ly/apollo11-TH)

Juni 2015

Nominatie voor het One Minute Festival 2015 van de
Arteveldehogeschool met de video "LEGO Construction", een
one minute stop-motion kortfilm.
(http://bit.ly/legoconstruction)

Februari 2014

GoPro Video of the Day Award gewonnen met de video
"Wild Utah From Above". (http://bit.ly/wildutah)
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