LES 1: Een filmpje maken
Opdracht:
Maak een kort filmpje over een onderwerp dicht bij huis.
Bijvoorbeeld: Boodschappen doen
De hond uitlaten
In de tuin
Wandelen in het park
Eten koken
De kinderboerderij
In de speeltuin
Regen
Enz. enz. enz.
Houdt rekening met de volgende punten:
- 1 Elke film moet een inleiding, een middenstuk en een afsluiting hebben.
- 2 Het moet een “verhaaltje” zijn.
- 3 probeer rekening te houden met de 5 W’s: Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarom
- 4 Gebruik ± 50- 60% close ups
- 5 Zorg voor een rustige camera voering
- 6 Gebruik niet te veel camerabewegingen, (pan en tilt). Nooit tuinspuiten!
- 7 Bij inzoomen altijd een statief gebruiken. Vaak is van dicht bij opnemen mooier dan
inzomen.
- 8 Gebruik alleen live geluid.

Stappenplan:
stap 1: Kies een onderwerp.
stap 2: Bedenk een eenvoudig “verhaaltje” ( denk aan inleiding – middenstuk - afsluiting)
stap 3: Maak een lijstje van de opnamen die je wilt maken.
stap 4: Ga filmen en denk daarbij aan de 8 bovenstaande punten. Probeer de scenes al in de
goede volgorde op te nemen.
stap 5: Voer de film in in de computer.
stap 6: Monteer het filmpje.
stap 7: Bedenk een titel. Voeg begintitel en aftiteling toe.

Uitvoering:
stap 1: (onderwerp) Boodschappen doen
stap 2: (verhaaltje) Oma doet boodschappen met de kleinkinderen. De kinderen willen een lolly
“Dat zien we nog wel” zegt oma. In de winkel pakken de kinderen lolly’s en
stoppen die onder de boodschappen. Bij de kassa ontdekt oma het en zegt verbaasd “wat is
dat nou?” Het kind zegt “je hebt toch gezegd, dat zien we nog wel en nu zien we het,
stap 3: (opnamenlijstje)
1: In de kamer, gesprekje oma met kleinkinderen
Oma : “gaan jullie even mee naar de winkel, ik moet even een paar boodschappen doen”
Kinderen: “Ja leuk, krijgen we dan een lolly?”
Oma: “Dat zien we nog wel.”
2: boodschappen lijstje maken
3: Deur uit lopen.
4: Naar de winkel lopen
5: De winkel in lopen.
6: Opnamen in de winkel. Close ups van producten. Van pakken van producten enz.
De kinderen pakken lolly’s en stoppen die onder de boodschappen in de kar.
8: afrekenen bij de kassa. Oma ontdekt de lolly’s
9: kinderen lopen, lolly likkend terug naar huis.
stap 4: (filmen)
Denk aan wisselende kaders. Neen de scènes niet te kort. Je kan altijd korter
snijden.
stap 5: (invoeren in de computer)
stap 6: (monteren).
Wis allereerst alle slechte stukken.
Snijd korte scènes. Dat maakt de film vlotter.
Laat weg wat niets toevoegt.
stap 7: titel ”lolly’s” en aftiteling toevoegen.

Voor dit filmpje is ± 17 minuten film opgenomen.
Na wissen van slechte stukken bleef ± 9 minuten over.
Van deze 9 minuten is een definitieve montage gemaakt van ± 4 minuten.
Deze kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link:
http://www.youtube.com/watch?v=MFNaj0fYTyE

