
Avond 2



Eerder
Besproken



Wat kan je verwachten?

• Introductie
• Kleine herhaling
• Voorbeeld script
• Van idee naar 

uitvoering
• Emotie muziek
• Overgangen
• Titels
• Montage technieken
• Vragenrondje
• Afsluiting

4 november



Script





Decoupage (opdelen in shots)



Shotlist



Documentaire
plan







Van plan naar
uitvoering



Hulp lijstje
• Idee
• Motivatie om er een film van te maken
• Zoek naar spanningsvelden
• Wie zijn de hoofdpersonen
• Wat is het verhaal?
• Waar speelt het zich af? (arena)
• Structuur en vertel perspectief (flashbacks, vooruitkijken, chronologisch)
• Film stijl (camera, licht, geluid)
• Montage techniek
• Voor montage op papier



Emotie
• Emotie bepalen door geluid en muziek toe te voegen
• Zware donkere muziek (voorbeeld)
• Vrolijke lichte muziek (voorbeeld)
• Welke sfeer en emotie wil je jouw video geven?
• Voice over gebruik



Muziek
• Ik gebruik muziek voor twee doelen
• 1 Ritme bepalen van de montage
• 2 Emotie/sfeer versterken (Voorbeeld) 
• https://youtu.be/dAKA8rgb4Mc (verdriet of romantisch)
• https://youtu.be/gKXSyIxIn90 (dark)
• Zorg dat je een (langere) film niet vol smeert met muziek.
• Probeer na je 1e edit ook eens andere muziek met dezelfde 

BPM

https://youtu.be/dAKA8rgb4Mc
https://youtu.be/gKXSyIxIn90


Overgangen

• Hard snijden (zonder overgang)
• Cross dissolve
• Dip to white/dip to black
• Iris
• Wipe
• Page peel
• Slide
• Zoom
• Fade



Titels

• Titel van de film
• Locatie aangeven
• Naam van personen/sprekers
• Titel voor een hoofdstuk
• Aftitel
• Tussentitels
• Ondertiteling
• Graphic titels



Montage technieken

• Cross cutting
• Snel editing (snel snijden) Max 3 sec per shot
• Snel edit wordt gebruikt voor gesprekken of plotselinge 

gebeurtenissen
• Jump cut (Snijden in 1 shot, beweging verspringt)
• Lange take (Long take) bijvoorbeeld 1 shot film. 
• Victoria (2015) Russian Ark (2002)
• Match cut (continuïteit editing) Wanneer bijvoorbeeld 

een glas wordt neergezet en vervolgens het glas in een 
andere tijdlijn verder gaat.



Vragen rondje!



Afsluiting


