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Indeling Presentatie 

1. Filosofie 
– Waarom 

 

2. Bezint eer ge begint: 
– Zorg voor voldoende informatie op papier, mobiel of tablet 

 

2. De Vakantie: 
– Wees opmerkzaam en verfijn uw zintuigen” 

 

3. Het Huiswerk:  
– Aan het werk: de film monteren 
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DE VAKANTIEFILM 
1. Filosofie 



Economische waarde van Vakantie 

Een gedachte-experiment *) over uw volgende vakantie: 

 

 Aan het einde van de vakantie zullen alle foto’s en video’s vernietigd 
worden. Daarnaast krijgt u een drankje te drinken waardoor alle herinneringen aan uw 
vakantie worden uitgewist. 

 

• Welk effect zou dit vooruitzicht hebben  
op uw vakantieplannen?  

• Hoeveel zou u voor deze vakantie willen  
betalen in vergelijking met een normaal  
gedenkwaardige vakantie? 

 

 

 

*) Ref.: Ons feilbare denken – Daniel Kahneman (Nobelprijs Economie) 
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De 7 principes van Leonardo da Vinci *) 

Houd uzelf scherp met de 7 principes van Leonado da Vinci: 

 

1. Curiosità: Wees nieuwsgierig 

2. Dimostrazione: Toets uw aannames 

3. Sensazione: Verfijn uw vijf zintuigen 

4. Sfumato:  Omhels dubbelzinnigheid, paradox en onzekerheid 

5. Arte/scienza:  Zoek evenwicht tussen kunst en wetenschap 

6. Corporalità:  Ontwikkel lichamelijke conditie en evenwicht 

7. Connessione:  Zoek het verband tussen alle dingen en verschijnselen 

Onderschat uzelf niet, u bent slimmer dan U dacht  

*) Denken Als Leonardo Da Vinci – Michael Gelb 
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Mindmapping 
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Breng uw gedachten en ideeën  
in kaart met mindmapping 

Gemaakt met “SimpleMind” 
(Beschikbaar voor Android en Apple) 



Wat voor soort vakantie? 
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Bad-MeinGarten 



Intermezzo 
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Voorbeeld van: 
• Slideshow 
• Registratie 
• Reportage 
• Documentaire 
• Speelfilm 



Welk soort vakantie-video? 

• Registratie: Beeldverslag van gebeurtenissen; filmen wat je ziet gebeuren 
resp. wat je meemaakt. Zonder verdere info.  
– Bijv. een vakantie, een optocht een festival, etc. 

– Vooral interessant voor hen die er bij waren 

• Reportage: Soort registratie maar met toegevoegde (achtergrond) info. 
Gebruik voice-over (of eventueel ondertitels). 
– Een vakantie, een wandeling, een (rond)reis, safari,  

– Begrijpelijker ook voor hen die er niet bij waren 

• Documentaire: Gericht op het verschaffen van informatie (d.m.v.. 
ondertitels of voice-over) over een bepaald onderwerp. 
– Een streek, berg, rivier of grot, een gebouw of monument, etc. 

– Voor zij die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en mensen met een “open mind” 

• Speelfilm: Een verzonnen verhaal met onze vakantie(bestemming)  als een 
soort “decor”. 
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Complexiteit van de film 

conceptualiseren 

Filmische vormgeving 
weinig 

veel 

veel 

weinig registratie 

reportage 

speelfilm van 
eigen scenario 

symbolische 
expressie van 

een idee 

documentaire 

registratie van 
rollenspel 

speelfilm n.a.v. 
gegeven verhaal 

Complexiteit 
meer voorbereiding! 

Het bedenken en schrijven van 
een scenario, draaiboek 

Filmtaal, standpunt, enscenering, 
montage, beeld-geluid combinatie Ref.: Handboek voor videotraining – Harry Swinkels (Uitg. Lemma) 

compilatie 
van bestaand 

beeldmateriaal 
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Intermezzo 
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Voorbeeld van: 
• Slideshow 
• Registratie 
• Reportage 
• Documentaire 
• Speelfilm 


