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Themagroep 

Opnames maken

Videoclub Borne         2016-2017 VoiceOver              Les 4 (9 maart 2017)          (Lau Hopmans)

Datum Thema

12 jan Niet over de as gaan

26 jan Découpage (opsplitsen in shots T/M/CU)

9 febr Aandachtspunt en Compositie

23 febr Voorjaarsvakantie

9 maart Voice over maken en inspreken

Za 18 

maart

Praktijkmiddag (Emsflower Vlindertuin, Emsbüren)

23 maart Hoe zit een verhaal in elkaar?

6 april Film opnamen maken met een shotlist/storyboard

20 april (nog in te vullen)

Voorbeelden

�VB01_Polygoon_STORK.mp4 (00:57-2:17) 

� wat valt op?

�VB02_Bali.mp4: begin 

� wat valt op?
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VO - Tekst (1/2)

� Informatieve en aanvullende tekst

�Zorg voor goed lopende tekst (spreektaal)

�Niet te lange zinnen

�Geen moeilijke woorden

�Afwisselde korte/lange zinnen.

�Bekijk vooraf waar de nadruk moet gaan liggen

�Zuinig met cijfers en getallen

�Zoek een prettige stem (man/vrouw?)
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VO - Tekst (2/2)

Oefening 1

�Afspelen VO_oefening_Mariakapel.mp4

�VVV tekst Mariakapel

�Maak nu (individueel) 2 zinnen inleidende VO.

�Klassikaal oplezen � wat valt op?
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VO - Opnemen 1/2

�Zoek een ruimte met weinig galm (slaapkamer).

�Via de camera, microfoon of comp. geluidskaart.

�Tekst ‘droog’ oefenen + evt. aanpassen.

�Glaasje water.

� In een keer opnemen (klankkleur).

�Niet voorlezen, alsof je het aan iemand vertelt.

�Spreek rustig, niet te vlug.
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VO - Opnemen 2/2

Oefening 2:

�Zoek een rustige locatie.

�Neem de net bedachte VO zinnen op.

� (klassikaal) Opgenomen stemmen beoordelen.
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VO - Monteren 1/2

�Maximaal 60% tekst (afwisseling)

� In blokjes van ongeveer 20-30 seconden

(meerdere korte zinnen)

�Tekst synchroon met scène’s/sequenties

(evt. tekst iets voor laten lopen)

�Heftige/emotionele delen: geen VO

� Juiste afregeling niveaus muziek/VO
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VO - Monteren 2/2

Oefening 3:

�Monteer de opgenomen zinnen in de 
bestaande film Mariakapel

� (als tijd) afspelen
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