
 

Een filmpje maken 
Hoe gaat dat? 
 

Wat doet een regisseur precies? En wat is monteren eigenlijk? In deze clip zie je hoe een 
film of videoclip gemaakt wordt! 
 
Zelf een filmpje maken, daar heb je de hulp van een echte regisseur voor nodig. Je maakt 
niet alleen opnamen, je moet de beelden ook monteren. Jullie willen eigenlijk een 
reclamefilmpje gaan maken van je musical hè? 

Ja. Nou, nu heb je een regisseur nodig. Ja. Nou, dat ben ik toevallig! Dat is toevallig, dat 
jullie hier zijn. Ja, wat doet een regisseur? Die maakt een verhaal en die brengt dat verhaal 
in beeld. Dus dat is je taak. Nou, dat kan je op een heleboel verschillende manieren doen.  

Je kan ook bijvoorbeeld een dramaserie regisseren. Dan ga je met echte acteurs werken en 
dan ga je naar een set, naar.., of naar een studio, of je gaat op locatie met camera's. Wat je 
ook kan regisseren is b.v. een clip, een muziekclip, een videoclip, is dat misschien een idee 
om het een beetje ook op die manier te gaan doen, lijkt jullie dat wat? 

Ja jongens, we hebben een cameraman! Een cameraman? Eh, een cameravrouw natuurlijk! 
En jij ook hè? Okay. En dan hebben we nog geluid nodig, een geluidsvrouw. Jij kan een 
beetje regisseren, dus jij gaat eigenlijk alles bepalen wat we gaan doen. Jullie twee gaan 
het opnemen, jullie doen het camerawerk en jij doet het geluid. En daar gaan we maar 
kleine stukjes van gebruiken, maar je vraagt eerst aan kinderen: "zijn jullie klaar?" en dan 
zeg je: "muziek aan, en actie!".  

Ja, dat is ook een goed idee, dat we één cameravrouw gaan we op een stoel laten zitten, die 
wil heel graag op een stoel zitten. Dat is goed, dat is mooi. Misschien is dat wel heel mooi om 
te zien. Probeer, dat jij iedereen in beeld krijgt. Dat je dit in beeld krijgt?Ja, dat ze ook zien 
wat ze aan het doen zijn. Nou, wat zullen we..., we hebben nu een paar shots opgenomen, 
dan kunnen we het nog een keer doen en dan kunnen we nog wat verschillende shots...,  

hebben jullie nog energie? Ja. Misschien kunnen we op het podium gaan staan, eentje 
vanaf het podium nemen.Okay, nou jongens, we moeten er een beetje een clip van gaan 
maken hè. Hebben we goede ideeën? Zullen we daar nog een stukje van gebruiken? Vond je 
dat genoeg? Zo maak je een clip. 


