Bekijk de uitlegvideo van onze professor, door de QR code hieronder te scannen.

Wetenschappelijke uitleg
Zodra de camera aan gaat, is het tijd voor actie. Je gaat iets laten zien of
iets vertellen. Het is dus heel belangrijk om te weten wat je wil gaan
zeggen of wat je wil laten zien. Daarom worden er in de ﬁlmwereld
scripts gemaakt. De acteurs kunnen zo goed oefenen voor ze op
beeld komen. Als je weet wat je wil vertellen, lukt het beter om je
boodschap over te brengen.
De persoon die aan het woord is, moet goed te zien en te horen zijn. Het is ook
belangrijk om te letten wie (en wat) er op beeld komt. Sommige mensen vinden
het namelijk niet leuk om op beeld te komen of hebben een andere reden om niet
geﬁlmd te willen worden. Houd daarom rekening met elkaar!

Extra opdracht
Nu je op de hoogte bent van de do’s en don’ts van ﬁlm, kun je gaan oefenen door je eigen
ﬁlmpje te maken. Als voorbereiding op de Mission Tech Challenge kun je alvast nadenken
over hoe je de wereld graag zou verbeteren. Hoe zou jij bijvoorbeeld zorgen voor minder
afval? Of hoe zou jij ervoor zorgen dat mensen water of energie besparen? Het maakt niet
uit hoe gek je idee is!
STAP 1: Schrijf jullie idee om de wereld te verbeteren op.
STAP 2: Verdeel de rollen. Een van jullie wordt de regisseur en de ander wordt de acteur.
STAP 3: Bedenk hoe je je idee aan iemand wil vertellen en oefen het vertellen een paar
keer met elkaar, zonder camera.
STAP 4: Zoek een mooi plekje waar voldoende licht is en de acteur goed te verstaan is.
Een drukke speelplaats is bijvoorbeeld geen goed idee.
STAP 5: Maak een video van 1 tot 2 minuten, waarin de acteur jullie idee vertelt. Probeer
de ﬁlm-tips van de professor aan te houden.
Als je geen camera hebt, kun je natuurlijk doen alsof!

