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Stel jezelf steeds vragen

Het beste van het Westen
Kinderpersbureau Het beste van het Westen maakt filmreportages
over de buurt. Ook iets voor jou? Belangrijk is dat je van tevoren
een stappenplan en een scenario maakt. Probeer het uit!

Product
Een film over geslaagde topplekken en niet zo
geslaagde flopplekken in de wijk, met commentaar van buurtbewoners en mogelijke oplossingen van professionals.

Stap 1
Zoek naar:
1 topplekken, zoals goed onderhouden speelveldjes of gezellige winkels;
2 flopplekken, zoals verwaarloosde plantsoentjes, zwerfvuil of graffiti.

Stap 2
Leg contact met buurtbewoners en vraag of ze
commentaar willen leveren bij de top- en
flopplekken. Leg ook contact met professionals
die iets aan flopplekken kunnen doen: mensen
van het wijkbureau, de politie of de reiniging.

Stap 3
Bedenk wat je de buurtbewoners wilt vragen
over de top- en flopplekken. Als het een flopplek
is, bedenk je ook vragen voor degene die er iets
aan kan doen.

Stap 4
Maak een scenario waarin je beschrijft welke
beelden met welk geluid je achtereenvolgens
wilt laten zien in je film. Bijvoorbeeld:
beeld

geluid

algemene beelden
van de wijk

voice-over met een
positieve, inleidende tekst
over de buurt

topplek nr. 1

voice-over noemt dit
als voorbeeld van een
topplek

buurtbewoner 1 met
details van topplek 1
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Stap 5
Ga, net als Kinderpersbureau Het beste van het
Westen, met een regisseur, een cameraman
(of -vrouw), een geluidsman en een interviewer
de wijk in en maak de volgende opnamen:
a algemene opnamen van de wijk;
b beelden van de top- en floplekken;
c bij iedere plek een interview met een buurtbewoner;
d interview(s) met professionals over flopplekken.

Stap 6
Monteer de opnamen in de volgorde zoals
beschreven in het scenario.

Stap 7
Schrijf de tekst voor de voice-over en spreek die
in. Monteer de voice-over later in het filmpje.
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