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Opdracht
Voice-over
Voor deze opdracht ga je zelfstandig fragmenten van
bestaande filmpjes selecteren en daar een voice-over
voor inspreken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
filmpjes van Lucky TV (zie Tips).
Je mag voor dit onderdeel alléén de aangeleverde
filmfragmenten gebruiken. Klik HIER om de filmpjes te
bekijken.
Wat niet is toegestaan:
Beledigen van klasgenoten/vrienden/familie/
kennissen/docenten. Geweld, seks, wapens, drank,
drugs vermeldingen.

Werkwijze
•
•
•
•
•

Start met het bekijken van de filmpjes.
Kies de beeldfragmenten uit die je wilt gebruiken.
Maak een Spotlist.
Monteer je fragmenten (zonder geluid).
Laat het eindresultaat goedkeuren door je MVI
docent.
• Schrijf een script aan de hand van je montage.
• Spreek je voice-over in.

T i ps
Inspiratie
Kanaal Lucky TV
Exporteer inst
ellingen
format H.264 p
reset HD 720p
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Eisen film

Eisen voice-over

• De lengte van je film ligt tussen de 3 en 5
minuten.
• Let op vloeiende overgangen en
beeldeffecten.
• Je film heeft een intro en een outro.
• Gebruik minimaal 5 filmfragmenten.

• Geen ‘uhs’ of ‘ahs’.
• Clean-cut opnames.
• Geen overbodige geluiden.
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Hoe maak je een voice-over?
•
•
•
•
•

Maak een nieuwe map aan op je bureaublad.
Zet hier je audiobestanden in.
Pak je script, zet QuickTime Player aan.
Start je filmpje.
QuickTime Player (Archief -> Nieuwe audio opname)
of gebruik de microfoon van een headset.
• Zoek een stille ruimte om je voice-over op te nemen
• Neem je voice-over op.
• Zet je voice-over fragmenten in een spotlist. Noteer
je tekst op de milliseconde nauwkeurig.

Spotlist

Tips voice-ove
Neem je voice-o
ver op in klein
e stukjes.
Deze zijn makk
elijker te bewe
rken.

Elke videofragment dat je bekijkt heeft een klok die
begint te tellen als je hem afspeelt. Deze klok
gebruik je bij het spotten.
Bij elk fragment dat je wilt gebruiken noteer je het
tijdstip waarop het begint. Je schrijf dus de uren,
minuten, seconden en (bij tekst) milliseconden op.
Op dezelfde manier schrijf je het eindpunt van het
fragment op.

r

Sla je voice-ove

r opnamen op.

De headsets va
n Apple werke
n goed
bij het opneme
n van een voic
e-over.

Daarnaast geef je elk fragment een duidelijke naam
of omschrijving.

Inleveren
• Filmpje uploaden in Magister.
• Script.
• Spotlist.
• De tekst volledig uitgeschreven.
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