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Van script tot film
Voordat een film in de bioscoop draait of te koop is op dvd, is er al heel veel werk
verzet. Eerst is er een uitgebreid scenario of script gemaakt van het filmverhaal.
Hierin staat voor elke filmscène opgeschreven waar de acteurs zijn en wat ze moeten
doen. Ook de dialogen staan erin: dat zijn de zinnen die de acteurs uit moeten
spreken.
Een script vertelt net als een boek een verhaal. In een boek lees je bladzijden lang alle
tekst achter elkaar. Bij een filmscript zou dat helemaal niet handig zijn, de acteurs
bijvoorbeeld zouden lastig hun teksten terug kunnen vinden. Daarom schrijven
scriptschrijvers hun filmverhaal op een speciale, overzichtelijke manier op. Lees maar
eens een scène van het filmscript van de film Kamp Fout.

Wat voorafging:
Maaike en Don ontmoeten elkaar op het
Kanjerkamp, een vakantiekamp voor onzekere
kinderen. Maaike en Don hebben allebei totaal
geen zin in het kamp, eigenlijk snappen ze niet
goed wat ze er te zoeken hebben. Samen met acht
andere kinderen zijn ze een week in het Duinhuis,
een groot, oud huis in de duinen. De leiders van de
tien kinderen zijn Kars en Bibi. Een halfuur geleden
zijn de kinderen aangekomen. De ouders zijn
vertrokken en nu zitten alle deelnemers aan het
Kanjerkamp aan tafel.

PAS OP!
Jongerenkrant JouwNieuws! en Uitgeverij Spanning
& Sensatie presenteren de dvd-box Pas op!, een
serie pakkende films met superspannende verhalen. In de dvd-box vind je deze drie succesfilms:
1 Kamp Fout: over een vakantiekamp waar de
leiding foute plannen heeft ...
2 M-School: Max is verhuisd en komt terecht
op een school waar iets heel geheimzinnigs aan de
hand is ...
3 Onder het zoute water:
twee vrienden maken stiekem een nachtwandeling
naar het strand en belanden in een totaal andere
wereld ...
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Drie keer spannend voordeel!
1 Los kosten de films € 14,95, de dvd-box kost € 25,95.
2 Bij bestelling van de dvd-box ontvang je € 4,95
korting op het boek Kamp Fout.
3 De eerste vijftig bestellers maken kans op een dagje
Efteling voor vier personen!
De dvd-box Pas op! kun je bestellen via
www.jouwnieuws.jn/webshop.

Kamp Fout
1. IN DE EETZAAL VAN HET DUINHUIS.
Een eetzaal, om de tafel zitten tien kinderen. Maaike
en Don zitten naast elkaar. In het midden zit de
kampleiding: Kars en Bibi.
KARS (klapt drie keer in zijn handen)
Welkom allemaal op het Kanjerkamp, welkom in het
Duinhuis. Het wordt een week om nooit te vergeten.
Bibi zal jullie nu eerst vertellen over de kampregels
en het programma.
BIBI (streng)
We zullen deze week streng zijn, we willen dat jullie
Kanjers worden en geen papkindjes blijven! Daarom
is regel 1 hier: ik zet door!
Bibi kijkt de zaal rond, steekt haar arm in de lucht
en maakt een vuist.
BIBI (nog strenger)
En daarom is de lijfkreet van dit kamp: Ik zet door!
Nu jullie, armen omhoog en roepen: Ik zet door!
CLOSE-UP: HOOFDEN MAAIKE EN DON DICHT BIJ
ELKAAR
Op de achtergrond is het geroep hoorbaar.
MAAIKE (fluistert)
Wat belachelijk, dat ga ik dus echt niet doen. Ik wil
hier zo snel mogelijk weg.
DON (fluistert)
Anders ik wel. Moet je zien hoe dóm ze doen!
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BIBI (kijkt Maaike en Don kwaad aan en lacht vals)
Ah, ik zie dat Maaike en Don het beter weten?
Komen jullie dan maar even naar voren.
Don en Maaike lopen sloffend naar Bibi.
BIBI (houdt Don en Maaike allebei vast bij een arm)
En nu jullie. Arm omhoog, vuist maken en roepen.
DON EN MAAIKE (zachtjes, armen omhoog)
Ik zet door!

KARS (pakt Don en Maaike hardhandig vast)
Harder!
DON EN MAAIKE (overdreven hard)
Ik zet door!
CLOSE-UP: HOOFDEN MAAIKE EN DON DICHT BIJ
ELKAAR
MAAIKE (tranen in haar ogen)
Ik haat ze allebei.
DON (geeft Maaike een plagerig klopje op haar rug)
Kom op papkindje, je moet doorzetten.
MAAIKE (lacht door tranen heen, kijkt Don aan)
En ik haat jou ook!
Bibi klapt in haar handen en vertelt verder over het
programma.
BIBI
Het ochtendprogramma: de kelder uitgraven! Hieronder
in dit oude huis is een kelder waar een dikke laag zand
in ligt. Al dat zand moet weg, want van graven wordt je
hard, flink en sterk!
Het middagprogramma: de kelder uitgraven!
En het avondprogramma: de kelder uitgraven!
Don springt van zijn stoel en gaat rechtop staan.
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DON (fel)
Dat stond niet in de folder! In de folder stond dat we
gingen praten in groepjes en dat we hutten zouden gaan
bouwen en karate zouden doen.
KARS (gemeen lachend)
Dat stond in de folder ja. Maar van praten in groepjes
en al die andere flauwekul blijf je een watje. En nu
naar de kelder! Voorwaarts, mars!
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