The Clip
Wat leuk dat jij wilt meewerken aan de videoclip! Hoe dit in z’n werk gaat, lees je
in dit document. Klik op de blauwe linkjes voor uitleg, muziek en voorbeeld
filmpjes!
Het idee
Jij bent een van mensen die mee gaat werken aan deze clip. Het wordt een soort
videoclip op dit liedje. De videoclip wordt gemaakt van alle filmpjes die jullie als
deelnemers insturen.
Het lied
Voor jou bestaat het lied bestaat uit twee delen:
1. Begin
4. Eind
Voor sporters bestaat het lied uit vier delen. Het verplichte en vrije deel hoef je dus
niet te doen!
Begin
Verplicht deel
Vrij deel

Eind

Je hoort 8 keer het geluid alsof iemand in zijn handen knipt. Jij
gaat dit ook doen. Hoe? Kijk de instructie film ‘deel 1; begin’
Een stuk op de muziek, waar iedereen dezelfde moves/dans
doet! Er zijn 2 varianten! Dans – basic en Dans – next level. Kies
welke jij op gaat nemen.
Voor dit deel heb je geen muziek nodig. Kies je 3 vetste
elementen/trics uit je sport en neem dit op. Hoe? Kijk ‘deel 3;
tricks’. Elke trick duurt 0-10 seconden.
Blijf gedurende het geluidsfragment in de camera kijken en show
je spierballen. Hoe ziet dat eruit? Kijk ‘deel 4; einde’

Checklist voordat je gaat filmen
Om ervoor te zorgen dat je goed zichtbaar bent is het belangrijk dat je de volgende
punten checkt, voordat je de opname start:






Gebruik altijd de camera aan de achterzijde van je telefoon. Deze is
kwalitatief beter.
Film altijd horizontaal. Zoals de telefoon aan de rechterkant op de afbeelding!
Film met een rechte horizon.
Film recht naar voren, niet van onder of boven.
Zorg dat er links en rechts van de persoon evenveel vrije ruimte is.




Pas op voor tegenlicht! Je wilt dat de zon achter degene staat die aan het
filmen is. De zon van de zijkant is niet zo’n ramp, niet filmen tegen de zon in.
Check deze instructievideo om te kijken of je alles goed hebt staan.

Randvoorwaarden
-

Check deze voorwaarden bij de organiserende club. Denk
bijvoorbeeld aan kledingvoorschrift.

Wat moet je opsturen?
2 losse bestanden die jij gefilmd hebt (deel 1 en 4) opsturen
Hoe moet je de bestanden opsturen?
Om de kwaliteit van je filmpje hoog te houden, is het
van belang dat je de bestanden via WeTransfer
stuurt naar iemand van de club.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hoe WeTransfer
werkt zie je op de afbeelding hieronder!
Ga naar: www.wetransfer.com

Overige opmerkingen
Om van alle inzendingen een complete film te maken is het van belang dat je de
beelden niet zelf bewerkt! Er hoeft dus geen filter overheen of extra muziek onder.
Dat je het nummer van de dans op de achtergrond hoort is prima.
Heb je vragen, kom je er niet helemaal uit of wil je checken of het filmpje goed is,
mail of app vooral de organisatie.

