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Maak je
eigen videoclip
Workshop
Maak je eigen videoclip
Aanleiding
Leerlingen weten steeds beter hoe ze filmpjes
en foto’s aan de wereld kunnen laten zien op het
internet. Maar aan de inhoud valt nog al wat te
verbeteren. Een filmpje dat ergens over gaat, dat ze
zelf bedacht en uitgevoerd hebben geeft veel meer
voldoening en is goed voor de ontwikkeling van
fantasie en een open blik.
Doelstelling
De kinderen leren op een simpele manier een leuke
muziekvideo te maken. Ze bedenken een verhaal
naar aanleiding van een bestaand popliedje
Ze worden gedwongen goed te luisteren naar dit
liedje en hier hun eigen fantasie op los te laten. Niet
zomaar wat muziek voorbij laten komen, maar kijken
wat het oproept. Wat roept de tekst bij je op en wat

roept de muziek bij je op? Welke emoties komen
vrij. Hierdoor leren ze hun fantasie te gebruiken en
gericht te luisteren.
Doelgroep
leerlingen vanaf 8 jaar en volwassenen
Materialen
Fotocamera, Filmcamera of Ipad om mee te filmen,
Koptelefoons, Computer om te monteren het
programma VSDC (http://download.cnet.com/VSDCFree-Video-Editor/3000-13631_4-75764187.html) of
op de iPad met FX Studio of Imovie, Groen chroma
key doek, Muziek downloaden met Limewire of
een torrentz programma, of betaald met bv iTunes,
Printer, A3 vel in groen of blauw: tekenmaterialen.
Tijdsduur
3 uur

Zo zet je het in in de klas:
De leerlingen gaan eerst een liedje kiezen. Dit kan heel goed
in tweetallen.
Daarna bedenken de leerlingen bij dit liedje een verhaal. Van
dit verhaal gaan ze een korte videoclip maken.
Vervolgens maken ze een simpele pop van zichzelf, door een
foto van zichzelf te nemen, deze te printen, uit te knippen en
tegen een klein groen scherm te filmen.
Deze print van hun zelf, speelt de hoofdrol in de videoclip.
Het groen van het scherm kunnen we vervangen door iedere
gewenste achtergrond.

Tips:
• luister ook eens naar muziek die anderen leuk vinden.
• kijk eens op www.muziekinschool.net voor leuke muzieklessen voor het digibord.

WERKBLAD

Met wie werk ik samen:

Waar gaat mijn lied over:

Mijn verhaal:

Wie spelen er in mee:

Welke achtergrond heb ik nodig:

Deze workshop sluit aan bij de volgende kerndoelen primair onderwijs:
Leerlingen leren gericht te luisteren en daarbij hun gevoelens te benoemen.
Leerlingen leren om hun gevoelens om te zetten in taal en beeld.

aantekeningen

Colofon

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 Martin Soeters en
Yvonne Willemsen. Eindredactie Saskia Luckmann Meijer.
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