MVI/AV
Mode en Design
Opdracht Video-clip
opdracht KB
Het eindproduct van deze opdracht is een
videoclip, door jou zelf gefilmd en gemonteerd in
Adobe Premiere. Je kiest een videoclip, je gebruikt de
originele audio maar filmt je eigen videobeelden bij
deze clip. Filmen doe je in een tweetal, maar je
monteer je eigen film.
Deze film past binnen het thema ‘Mode en Design’.
Zorg dat je filmbeelden passen bij de muziekstijl.
Je krijgt totaal 10 uren voor deze opdracht.

Vaardigheden
-

script schrijven
camera techniek / filmen
video edit maken in Adobe Premiere
Exporteren als H.264 en 720p25

Film tips

Werkwijze
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Kies één partner om mee te gaan filmen.
Kies een videoclip, waar je de audio van gebruikt
Maak in een tweetal een script binnen het thema
‘mode en design’ en noteer:
Wat | Waar | Wanneer | met Wie | Waarom
Maak een shotlist van de shots die je zult gaan maken
Vraag een goedkeuring aan de docent
Maak in een tweetal je filmbeelden (volgens je shotlist)
Monteer zelfstandig je filmbeelden
Zet jouw naam en de naam van de muziek in je film
Exporteer je film als:
- H.264
- 720p25
Vul de controlelijst in
Lever je film in via Magister
Vraag een beoordeling bij dhr. Braber

Links
• www.vimeo.com
• www.youtube.nl
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Film het onderw
erp
UIT het midde
n
Film het onderw
erp beeldvull
end
(zonder ruimte
aan de bovenk
ant)
Film met veel
verschillende
standpunten
Gebruik maxim
aal één soort o
vergang

Eindbeoordeling
1 2 3 4 5
Creativiteit
Werkproces
Techniek
Eindproduct

Cijfer

MVI/AV

Mode & Design

Controlelijst video-clip #voor de student
opdracht KB

Script/shotlist
ja / nee
ja / nee
ja / nee

staat in je script WAT je gaat filmen?
staat je doelgroep en de doelstelling in je script (voor wie en waarom)
is aan je shotlist duidelijk te zien welke shots je gaat maken?

Filmbeelden maken
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

heb je mooie filmbeelden?
heb je veel verschillende standpunten en kaders gebruikt?
zijn de filmbeelden afwisselend?
passen de filmbeelden bij de muziek(stijl)?

ja / nee
ja / nee

staat jouw naam in de film?
staat de naam van de muziek in de film?

Exporteren en inleveren
ja / nee
ja / nee

heb je jouw naam en klas in de documentnaam gezet?
heb je de film geexporteerd als H.264 en 720p25?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

heb je je eigen werk beoordeeld, onderaan dit formulier?
heb je je film ingeleverd via Magister?
ben je op tijd met inleveren?

Als je overal met JA hebt geantwoord, kun je een beoordeling vragen bij dhr. Braber

beoordeling van je eigen werk
1 2 3 4 5
Creativiteit
Werkproces
Techniek
Eindproduct

Cijfer

