Informatie voor de docent

VLOG CHALLENGE
Op 16 mei treedt de grote Doe Maar Mee Band op in Paleis Het Loo. Dit is het cadeau van
Gelderland aan koningin Máxima, zij is erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas en zij wil graag dat
nog meer kinderen muziek gaan maken.
Koningin Máxima kan er helaas niet bij zijn daarom wordt er een videoverslag gemaakt. Ook willen
we aan Máxima laten zien hoeveel kinderen er mee hebben gedaan en hoe hard iedereen geoefend
heeft. Om dit proces in beeld te brengen is deze lesbrief ontwikkeld.
Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met het maken van vlogs in groepjes van 2- 3 leerlingen.
Het maken van de vlog kan op deze manier onderdeel zijn van bijvoorbeeld de weektaak.

TIJDSDUUR

Leerlingen zullen tussen de 2 à 3 uur bezig zijn met het maken van de vlog. Het project is op te
delen in drie fases: voorbereiding, opnames en monteren. Iedere fase kan een les van rond de 60
minuten zijn waarin de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.

BENODIGDHEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone/tablet om de vlogs te maken
Montage app zoals VLLO (gratis te downloaden voor Android en Apple)
Laptop/ computer om de tips van Teun te bekijken
Pen en papier
Werkblad VLOG CHALLENGE
Muziek onder de vlog? Zorg dat deze rechtenvrij is. Te vinden op Youtube middels copyright free.
Film horizontaal (landscape 16:9).

MET DE HELE KLAS AAN DE SLAG

Het is heel goed mogelijk dit project met de hele klas uit te voeren. Maar hierbij is het belangrijk dat
niet ieder groepje dezelfde persoon interviewt. Maak daarom eventueel van te voren een verdeling.

INSTUREN VLOG
•
•
•

Per klas kan er een vlog worden ingestuurd.
De vlog mag maximaal 3 minuten duren.
De vlog heeft een aantal vaste elementen: intro, interview, beelden van de repetitie of optreden
en een afsluiting.

Per klas kan er één vlog worden ingestuurd. Je kan ervoor kiezen om van een groepje de intro
te sturen en van andere groepjes de andere elementen. De vlogs kunnen tot 16 mei worden
ingezonden via vlog@doemaarmeeband.nl onder vermelding van: de schoolnaam en de
plaatsnaam. Graag zien we dit vermeld in het onderwerp van de mail en in de bestandsnaam van
het filmpje. Insturen kan ook via www.wetransfer.com. We kunnen geen garantie bieden of de vlog
ook daadwerkelijk gebruikt zal worden en/ of in welke vorm de vlog in de grotere film te zien zal zijn.
Succes en veel plezier. Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie contact opnemen met Filmhub
Oost via info@filmhuboost.nl ovv vraag Doe Maar Mee Band. Ook als jullie extra begeleiding willen
van Teun Peters kan je contact opnemen met Filmhub Oost. Aan begeleiding door Teun Peters zijn
wel extra kosten verbonden.

