De opdracht
CITAVERDE College gaat dit jaar weer met alle VMBO-locaties een filmfestival organiseren voor de open dag op 1 februari 2014. Jullie gaan voor dit
Filmfestival samen met je klas of groepje een filmpje maken met het thema:
Greening the City. Dit filmpje gaan jullie van begin tot eind helemaal zelf
aanpakken. Dit betekent dus dat jullie zelf het verhaal gaan bedenken, het
script gaan schrijven, gaan acteren, regisseren en monteren! Let op: het
filmpje mag niet langer dan vijf minuten duren en moet op jullie school gefilmd
worden. Wanneer alle filmpjes klaar zijn, worden ze op de website van Kresj
TV geplaatst. Vervolgens is het de bedoeling dat iedereen op jullie filmpje
gaat stemmen. Dus al je vrienden, familieleden, buren, noem maar op. Het
filmpje met de meeste stemmen is de winnaar en die wordt bekend gemaakt
op de open dag. Uiteraard krijgt het winnende team een mooie prijs. Wat dit
is, houden we nog even geheim!
Voor het maken van deze filmpjes krijgen jullie hulp van professionele mensen van PJP filmstudio’s. Zij hebben camerasets waarvan gebruik gemaakt
mag worden. Ook krijgen jullie tips en advies voor het gebruik van de camera’s en helpen ze jullie met het monteren van jullie zelfgemaakte filmpjes.
Opbouw lesprogramma
Les 1
De eerste les krijgen jullie een workshop van PJP. Tijdens de workshop leren
jullie de basis van filmen. Natuurlijk wordt er ook uitgelegd wat we onder het
thema Greening the City verstaan en hoe jullie dit kunnen vertalen naar een
filmpje.
Daarna krijgen jullie uitleg over de camera’s en hoe je deze moet bedienen.
Maar ook leer je van alles over cameraposities, het gebruik van geluid, en hoe
je uiteindelijk een filmpje moet monteren. Deze workshop zal ongeveer een
uur duren.
Na afloop van de workshop gaan jullie nadenken over het filmpje. Denk bijvoorbeeld na over zaken zoals: Wat wordt het onderwerp? Wat is de rolverdeling? Enz.
Jullie moeten samen beslissen wat het onderwerp van van jullie filmpje gaat
worden. Nu gaan jullie bedenken hoe je dit gaat uitvoeren. Wordt het een
reportage, een interview, een lipdub of een spannend of grappig verhaal? Jullie worden hierin helemaal vrij gelaten en mogen jullie creativiteit hier op los
laten. Zorg er echter wel voor dat het met Greening the City te maken heeft.
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Verder moet aan het eind van de les het script helemaal klaar zijn! Houd er
ook rekening mee dat jullie zelf voor alles moeten zorgen: kostuums, attributen, muziek, maar ook voor figuranten of mensen die jullie willen interviewen.
Wie regelt dit? Denk hier goed over na en maak eventueel aantekeningen van
wie wat gaat aanpakken.
Tips!
Schrijf alle ideeën op het bord zodat je erna kunt stemmen welk idee
het best is.
Denk aan het thema, hier kun je bijvoorbeeld op het bord gezamelijk
een brainstromsessie over doen,wat houdt Greening the City voor 		
jullie nu eigelijk in?
Probeer alle kostuums de weekerna al mee te nemen.
Besteed maximaal maar 1 uur aan het script.
Nu kunnen jullie gaan oefenen! De camera’s zijn op school dus ga hier vooral
mee aan de slag. De acteurs en actrices kunnen alvast hun tekst oefenen en
repeteren. Ook kunnen de mensen van het geluid kunnen zich voorbereiden
en alles testen. Het is belangrijk dat jullie de les erna meteen het ‘echte’ filmpje gaan opnemen. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent!
Let op: Als je een libdub gaat opnemen, vertel dan in het begin waarom je
hiervoor gekozen hebt en wat het te maken heeft met het thema.
Les 2
Gedurende deze les gaan jullie het filmpje maken. Als jullie klaar zijn met
filmen, gaan jullie meteen aan de slag met monteren. De mensen van PJP
zullen jullie hierin begeleiden. Aan het einde van de les moet het filmpje klaar
en gemonteerd zijn!
Uiteindelijk zal PJP Filmstudio’s nog een check doen en kleine foutjes in geluid of montage herstellen. Begin januari gaan de filmpjes live op de site van
Kresj TV. Vanaf die dag kan er dus gestemd worden!
Tip!
-

Vertel je vrienden en familie (social media) waarom ze op jullie filmpje
moeten stemmen en vooral ook waar ze dat kunnen doen!

Heel veel plezier en succes met het maken van jullie filmpje!!
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Ook zullen er gedurende deze les de taken verdeeld worden. Wie schrijft het
script? Wie gaat regisseren? Wie gaat acteren? Wie gaat filmen? Wie gaat
monteren?

