ETHUISOPDRACHT
FFECTIVE WAYS
O F DRAMA
STUDYING
BEFORE EXAMS
WAT VERWACHTEN WE VAN
JOU?
Kies één opdracht, maak een foto of
video en lever het in!
Ook voor drama vinden we het belangrijk
dat je blijft leren. Daarom hebben we een
drama-kaart gemaakt. Kies een opdracht
uit die je leuk lijkt en voer de opdracht uit.
Maak een foto of video ervan van 30
seconden en lever die bij je docent in. Als
iets niet duidelijk is, dan staan we voor je
klaar op teams volgens het rooster.

IS DIT VOOR EEN CIJFER?
Bij drama is alles voor een cijfer
Je wordt beoordeeld op het volgende:
Uitvoering van de opdracht
Dramatische vaardigheden
Verzorging
Inzet
Je inzet van de afgelopen tijd wordt
ook meegenomen in je cijfer. Ook
volgende opdrachten tellen natuurlijk
mee.

KOSTUUM IN HUIS
De kleding maakt de man/vrouw
Zoek overal in je huis naar een leuk
kostuum voor een typetje met de
karaktereigenschap chagrijnig.
Een typetje speel je heel overdreven
en zou je niet zomaar op straat
kunnen tegenkomen. Maak een video
in je typetje van 30 seconden. Wat je
typetje doet, mag je zelf weten.

VIDEOCHAT
Wat kan er mis gaan in 1 minuut?
Zoek 4 andere leerlingen en maak met
hen een scène via
videochat/Skype/Teams. Het
onderwerp mag je zelf bedenken. Je
scène wordt natuurlijk extra goed als
er een conflict in zit!
Maak een filmpje van 1 minuut.

STRIPVERHAAL
Een strip maken kan ook met fotos
Zoek 1 andere leerling online en maak
samen een foto-stripverhaal met het
thema huisarrest.
Je kan hem samen online maken, je
kan ook allebei steeds één foto
maken. In totaal is je strip 10 fotos.

We zijn heel benieuwd!
Voor vragen kan je ons vinden in teams volgens het rooster van je klas

PERSONAGE MAKEN
Ontwikkel een personage
Een personage ontwikkel je door je
voor te stellen dat je iemand anders
bent. Dan stel je jezelf een aantal
vragen. Bijvoorbeeld: Hoe oud ben je?
Waar woon je? Wat is je lievelingseten?
Hoe loop je? Met wie woon je samen?
Werk je? Hoe zie je eruit? Bedenk er
zelf ook nog 10 vragen bij en schrijf
het op. Stel je in een korte video (30
seconden) aan ons voor.

CONFLICT MET VOORWERP

HART ONDER DE RIEM
Wie kan nu wel wat steun gebruiken?
Misschien merk je het in je omgeving of zie
je het op het nieuws. Er zijn zoveel mensen
keihard aan het werk om ervoor te zorgen
dat we deze crisis onder controle krijgen.
Ook zijn er ontzettend veel mensen nu
alleen. Bedenk wie er (in jouw omgeving of
daarbuiten) een steuntje in de rug kan
gebruiken en maak daar een kort filmpje
van maximaal 30 seconden voor.
Let op: Het mag geen boodschap zijn, we
willen natuurlijk wel dat je er iets
interessants van maakt!

Hoe stom kan een wc rol zijn?
We hebben al een keer conflicten met
de ruimte behandeld, dan zorgt de
ruimte ervoor dat je een probleem
hebt. Afgelopen week was er in heel
Nederland een conflict met een wc-rol,
ze waren er namelijk niet. Kan jij nog
een ander conflict met een wc-rol
bedenken?
Verwerk dit in een filmpje van
maximaal 30 seconden..

ZOVEEL EMOTIES
Wat een rollercoaster van emoties!

BEDENK HET LEKKER ZELF

Hier hebben we al ontzettend veel
emoties gevoeld de afgelopen dagen.
Geschrokken omdat scholen dicht
gingen, verward omdat we niet zo
goed wisten wat we met drama
konden doen, blij omdat we uit
konden slapen etc, etc. Welke emoties
heb jij gehad de afgelopen weken?
Maak hier een fotocollage van
minimaal 10 fotos van en stuur die op.

Nog een leuke scène in hoofd?
Bedenk het helemaal zelf! Je mag met
anderen samenwerken of alleen. Je
kan fotos (minimaal 10) of een filmpje
maken. Stuur het naar ons op, we zijn
reuze benieuwd!
Als je samenwerkt, dan mag de video
maximaal 1 minuut duren, voor een
individuele uitvoering geld een
maximum tijd van 30 seconden.

HEEL VEEL SUCCES!
WE ZIJN BENIEUWD
NAAR JULLIE
FILMPJES & FOTOS
ENNE: JE HOEFT NIET ALLES TE DOEN, HÈ?
DOE ER MAAR EENTJE, DAT IS GENOEG!

