DOE MAAR MEE BAND

VLOG
CHALLENGE

WERKBLAD

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. Daarom zijn jullie onze Royal Reporters. Jullie gaan met behulp van niemand minder dan
Teun Peters een vlog maken om de Doe Maar Mee Band van jullie school en gemeente te laten zien.

SPELREGELS

Voordat jullie kunnen beginnen moeten we wel even wat spelregels vertellen:
•
•
•

•

De vlog mag maximaal 3 min duren.
Jullie filmen liggend (horizontaal).
De vlog bestaat uit:
een intro
een interview
opnames van de band en repetities
afsluiting
Filmpje klaar? Dan stuur je hem naar de juf of meester.

AAN DE SLAG

Een vlog maak je niet zomaar daarom heeft Teun 5 challenges voor jullie bedacht. Heb je alle
challenges uitgevoerd? Dan is jullie vlog klaar om samen met de rest van de klas te bekijken.

Challenge 1 een Idee

Scan de Qr code:

Wat heb je nodig?
- Pen

Bekijk video 1: Introductie & een idee bedenken door de QR code
hiernaast te scannen of klik op de link.
Maak hieronder jullie woordweb.

Of klik op de link:
https://bit.ly/een_idee

Challenge 2 intro

Scan de Qr code:

Wat heb je nodig?
- Pen

Bekijk video 2: Intro voorbereiden door de QR code hiernaast te
scannen of klik op de link.
Weten jullie nog wat Teun vertelde over hoe we de vlog gaan
opbouwen?
Intro, interview, opnames van de band en repetitie, afsluiting.
Bedenk nu eerst samen hoe jullie vlog begint en schrijf hieronder
jullie intro op. Denk aan de 5 W’s! Weet je niet meer helemaal wat
de 5 W’s zijn? Kijk dan gauw nog even naar de video van Teun.

Of klik op de link:
https://bit.ly/intro_voorbereiden

Challenge 3 interview

Scan de Qr code:

Wat heb je nodig?
- Pen

Bekijk Video 3: Interview voorbereiden door de QR code
hiernaast te scannen of klik op de link.
Voor onze Doe Maar Mee Vlog kiezen jullie een van de
volgende personen om te interviewen:
• De dirigent
• Een leerling die meespeelt in het orkest
• De directeur van jullie school

Of klik op de link:
https://bit.ly/interview_voorbereiden

Wie gaan jullie interviewen?_________________________________________________________________
Welke vragen gaan jullie stellen? Dat kan best lastig zijn om te bedenken.
Daarom helpen we jullie op weg met een paar voorbeeldvragen.
De dirigent
- Wat vindt u het leukste aan dirigent zijn?
- Hoe word je dirigent?
- Kunt u op de film de tekens laten zien voor start/ stop/ zacht en hard
Een leerling die meespeelt in het orkest
- Waarom vind je het leuk om in het orkest te spelen?
- Wat vind je het moeilijkste aan het spelen in een orkest?
- Waarom vind je optreden zo leuk?
De directeur van jullie school
- Waarom vindt u het belangrijk om met school mee te doen aan de doemaar mee band?
- Als u zelf op zou mogen treden voor koningin Maxima wat zou u dan doen?
- Kunt u hier ter plekke een bedank liedje zingen voor koningin Maxima?
Bedenk nu samen minimaal 5 vragen en schrijf ze hieronder op.
Je mag ook de voorbeeldvragen gebruiken.
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Challenge 4 Opnames

Scan de Qr code:

Wat heb je nodig?
- Pen
- een smartphone/tablet/camera om mee te filmen
Bekijk Video 4: Opnames maken door de QR code
hiernaast te scannen of klik op de link.

Of klik op de link:
https://bit.ly/opnames_maken

Teun vertelde al even over verschillende soorten shots.
Om de vlog spannend te houden voor de kijker kan je verschillende shots gebruiken:

		close up			medium shots 			totaalshots
Bedenk samen welke shots jullie gaan maken voor jullie vlog. Wat gaan we zien en in welke volgorde?
Teken dit op het storyboard op de volgende bladzijde. Een storyboard is een soort stripverhaaltje
waarin je precies kunt zien wat er in de vlog gaat gebeuren. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er
gefilmd en gemaakt moet worden.
Om goed te kunnen filmen heb je ook een goede planning nodig.
Maak daarom van te voren met elkaar afspraken en beantwoord de volgende vragen.
Wanneer gaan jullie filmen? _________________________________________________________________
Wie gaat er filmen?		

_________________________________________________________________

Wie gaat er interviewen?

_________________________________________________________________

Challenge 5 Montage

Scan de Qr code:

Wat heb je nodig?
- Alles wat je gefilmd hebt
- een app om te monteren zoals VLLO

Bekijk Video 5: Monteren door de QR code
hiernaast te scannen of klik op de link.
Is jullie vlog klaar? Stuur hem naar jullie juf of meester.

Of klik op de link:
https://bit.ly/monteren_doe

