Ongelofelijk…. Dat kan niet mogelijk zijn en het mag ook
niet gebeuren.
Helaas zijn er nog personen die een bepaalde reportage op de website van ITV-De Vechtstreek niet
kunnen terugvinden. En dat is jammer. We hebben enkele oplossingen en daarmee kunt u een
reportage terugvinden.
1. De meest simpele oplossing is twitter. Fractal2010 is de twitternaam en ik twitter alleen als er een
nieuw filmpje gepresenteerd wordt op de website van ITV-De Vechtstreek of een promotiefilmpje op
de website van Fractal Productions.
2. Facebook – Like beide onderstaande pagina’s en u krijgt dan de berichten van, vooral, ITV-De
Vechtstreek
2.1. Op de facebookpagina van ITV-De Vechtstreek wordt ieder nieuw filmpje op de website
gepresenteerd;
https://www.facebook.com/itv.devechtstreek/
2.2. https://www.facebook.com/itv.devechtstreek.1
2.3. Op de facebookpagina van Fractal Productions wordt ieder nieuw promotiefilmpje op de website
gepresenteerd;
https://www.facebook.com/stfractalpr/
3. De website zelf is het vinden van een reportage iets ingewikkelder.
3.1. Ga naar www.itv-devechtstreek.nl
3.2. Op de homepage vind u aan de linkerzijde een menu met tabbladen
3.3. Klik op het tabblad [REPORTAGES]

3.4. In het nieuwe scherm staan weer drie onderdelen
3.4.1. Alle stad- en dorpskernen van Stichtse Vecht
Hier staan alle opnames in die in Stichtse Vecht zijn opgenomen;

3.4.2. Alles wat buiten de Stichtse Vecht is gemaakt
Reportages die u niet kunt vinden in de bovenstaande afdeling vind u hier
in terug;

3.4.3. In gesprek met zijn interviews
Overwegend interviews met mensen met een boodschap;

3.5. Mocht u het nog niet kunnen vinden dan staat onderaan een vakje met zoeken. Vul daar een
woord in wat te maken heeft met het onderwerp waarover de reportage gaat en klik op zoeken.
Indien u bijvoorbeeld ‘Sinterklaas’ invult dan komen daar alle reportages in voor die ITV-De
Vechtstreek heeft gemaakt.

3.6. Kijk op de volgende link:
www.stichtingfractalproductions.nl en dan op tabblad [PROMOTIE SFP] of stuur een e-mail met
het contactformulier:

https://www.stichtingfractalproductions.nl/contact.html

