6.4 Films maken: hoe pak je dat aan?
Een eenvoudig stappenplan voor scholieren/amateur filmers.

Je wilt met de klas of als individu actief aan de slag met filmen. Hoe pak je dat aan en
waar moet je aan denken?
De meeste professionele films worden gemaakt door een team van mensen die ieder hun
eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Ook in de klas of thuis kan je taken
verdelen en gaan de deelnemers in groepjes aan de slag.
Het enige dat je nodig hebt, is opname apparaat zoals mobiele telefoons of digitale
(video)camera’s en computers voor het monteren.
Stap 1 - storyboard maken
Bepaal van te voren hoe lang het filmpje moet worden. Zoals jullie weten mag de film
voor het Gouds Film Festival 2018 niet langer duren dan 10 minuten!
Verdeel je in groepjes. Ga samen een verhaal bedenken dat jullie willen gaan verfilmen.
Ook bij documentaire is het van belang dat je van tevoren bedenkt welk verhaal je wilt
vertellen.
Bij een natuurfilm levert dit bijvoorbeeld een lijst met gewenste scènes op. Lukt het niet
om een bepaalde scène op te nemen, dan moet je het verhaal achteraf iets aanpassen.
Teken een paar schetsen je verhaal als een soort stripverhaal (= storyboard). Met het
tekenen van het storyboard krijgen jullie een beeld hoe je verhaal in filmbeeld wilt
brengen, zoals; wat moet close-up of wat moet van veraf gefilmd worden. Gewoon
een paar schetsen. Je hoeft echt geen tekentalent te hebben.
Stap 2 – de voorbereiding
Nadat je een verhaal op papier hebben gezet met of zonder schetstekeningen wordt de
hele film verder uitgewerkt en gepland.
Zoals bijvoorbeeld: de acteurs casten, locaties zoeken, de sets opbouwen en eventueel
de kostuums op maat maken. Ook wordt het storyboard verder uitgewerkt, mocht deze
nog niet af zijn.
Zo, de voorbereiding is begonnen. Wat over blijft is:

-

Wie is de regisseur: die geeft aanwijzingen tijdens het filmen: welk shot gaat er
opgenomen worden en hoe moet dit er uit zien? (Zie shotlist).

-

Wie is de productieleider: die regelt de locaties, acteurs, rekwisieten en zorgt dat
iedereen zich aan de planning houdt.

-

Wie is de cameraman/vrouw: filmt en zorgt dat alle opnames er mooi op komen
te staan en dat het geluid wordt opgenomen met behulp van een externe
microfoon.
dat het geluid wordt opgenomen.

-

Wie zijn de acteurs: spelen een rol uit het verhaal. Vraag als het nodig is je
vrienden om ook een rol te spelen, als er meer rollen zijn dan groepsleden.

-

Wie is de editor: monteert de film als alles gefilmd is.

Je kan deze functies ook combineren. Kijk mee bij het monteren en misschien moet de
volgorde anders zijn of scenés overspelen of opnemen.
Stap 3 - het filmen
Nadat alles is geregeld is het nu tijd om aan de slag te gaan om alle shots op te nemen.
Oh ja. Jullie mogen ook een animatiefilm maken!
Welke benodigdheden zijn (misschien) noodzakelijk?
Iedereen kan wel over een camera beschikken, bijv: een smartphone, een iPad, een
fotocamera of een action-camera.
Let op filmen met een smartphone! Film horizontaal filmen en niet verticaal! Zie
ons instructiefilmpje: www.goudsfilmfestival.nl

Stap 4 - monteren
Tijdens de montage worden de beste opnames op volgorde gelegd en aan elkaar geplakt.
Het toevoegen van special effects, geluid en muziek geven de film een bepaalde sfeer. In
een documentaire kan je ook gebruikmaken van een voice-over.
Voeg toe in de montage de titel, aftiteling en muziek (indien noodzakelijk), zodat de film
nu één geheel is geworden.
Pm. Het is verstandig om eerst de opnamen te bekijken en op een ‘post-it’ papiertje elke
scene het kort omschrijven. Nu kan je met de ‘post-it’ blaadjes de volgorde van de shots
voorbereiden en/of veranderen. Met deze manier kan je snel een filmmontage maken.
Benodigdheden:
Jullie moeten wel over een computer beschikken waarop montagesoftware is
geïnstalleerd.
Windows Movie Maker of Apple iMovie zijn standaard software onderdelen van het
besturingssysteem.
Op het internet zijn meer gratis software pakketten beschikbaar.
Google!. En je komt gratis montage pakketten tegen. Ook met Youtub is het nu mogelijk
films te monteren. Of installeer een proef abonnement en zeg dan binnen 30 dagen op.
Gemakkelijker kunnen wij niet voor jullie maken.
Stap 5 - filmvertoning
Nadat jullie de films hebben gemonteerd, ga dan rustig naar de film kijken.
Nodig je medescholieren, familie en/of kennissen uit voor de première.

•

Vraag om reacties.

Luister

naar het commentaar
Maak aantekeningen.

•

Nu heb je nog de tijd om
veranderingen binnen de
montage aan te brengen of
misschien wel shots
overnieuw doen of voiceover corrigeren.

In het najaar van 2018 wordt door het Toverlint een Film Festival georganiseerd.

