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Deze workshop sluit aan bij de volgende
kerndoelen primair onderwijs:
Kerndoelen Taalbeschouwing: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed.

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

Dit lesmateriaal maakt deel uit van Het Medialab, een project georganiseerd door Stichting Cultuur Kameleon in samenwerking met
Biblioteka Nashional Kòrsou, Stichting Jong Bonaire, Philipsburg
Jubilee Library, Stimul-it en de LOFO. www.medialabcuracao.com,
www.medialabbonaire.com, www.medialabstmaarten.com.
Redactie en samenstelling Yvonne Willemsen, Peter Kleijn.
Eindredactie Saskia Luckmann Meijer.
Niets, behalve de werkbladen, uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Kameleon.
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Foto film schilderij
Aanleiding
Een schilderij uit het Rijksmuseum Amsterdam. Er is
van alles te zien. Je vraagt je af wat er gebeurt, of wat
is er gebeurd? Het leukste is om dat zelf te verzinnen.
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Doelstelling:
Een film maken met een scene van een oud schilderij
als eind en een foto van nu als begin. Tussen de twee
beelden komt de film. We gaan de beginfoto maken en
filmen wat er allemaal zou kunnen gebeuren met de
mensen in de scene op de foto en schilderij.

Doelgroep
Leerlingen van 8 – 12 jaar en onderbouw VO
Materialen
Computer per groepje, digiboard voor instructie en
presentatie, fotocamera en filmcamera per groepje,
statieven, inlog Rijksstudio, rekwisieten voor acteurs
Tijdsduur 3 uur
1 uur schilderij uitzoeken verhaal verzinnen
1 uur uitwerking verhaal, filmen en fotograferen
1 montage en presentatie

Werkblad

Foto film schilderij
Inspiratie

Fotograferen

Rijksstudio

Maak de foto met de beginsituatie van de film.

Zoek een schilderij uit met je groep
Bedenk in de groep: Wat is er vooraf/achteraf
gebeurd met de mensen op het schilderij?

Zo zet je het in in de klas
1. Start met voorbeelden te laten zien van schilderijen.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/
rijksstudio?ii=3&p=0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/meestermatcher
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek---de---collectie
2. Verdeel je klas in groepjes.

Mijn Lijstje
Vertel kort het verhaal

Filmen
Teken de scenes en bespreek ze.
Welke scenes gaan we filmen?
Probeer zoveel mogelijk op de filmcamera te
monteren. Dus in de volgorde filmen zoals het
afgespeeld gaat woorden. Maak korte scenes.
Tussenshots.

Monteren
Op de computer worden foto’s en film achter elkaar
gezet, muziek en/of geluiden erbij.

Presenteren
Kijken naar de films van elke groep.

3. 	Zoek een oud kunstwerk uit het archief van het
Rijksmuseum Amsterdam. Hierop staan mensen
en er is een omgeving die is na te maken.
4. 	Maak een foto met de mensen van jullie groepje
die zoveel mogelijk op de afbeelding op het
schilderij lijkt. Die foto is het begin van jullie film.
Het schilderij is het eind van de film. Jullie werken naar het schilderij toe.
5. 	Verdeel taken in de groep: achtergronden,
hoofdrolspelers tekenen, titels, muziek. Er moet
ook een storyboard gemaakt worden van de
gebeurtenissen tussen de foto en het schilderij.
6. Filmen van de gebeurtenissen
7. Monteren (ruw)
8. Presentatie en publicatie (computer/website)

Tips
• Maak de film niet te lang
• Software voor filmmontage zijn oa Moviemaker en
iMovie.
• Zet de uiteindelijke film op internet.
• Bekijk voorbeelden hoe het kan worden:
http://youtu.be/a6W2ZMpsxhg
http://youtu.be/IxPhRsl57dM

