DE LAATSTE
OPDRACHT VAN
DIT JAAR
Samenwerken in Teams,
beetje vreemd, maar wel leuk...

LAATSTE DRAMA-OPDRACHT VAN HET JAAR
Dit verwachten we van je:
Je maakt tweetallen (Liever alleen? Dan even vragen aan
mij)
Iedere les voeren jullie de bijbehorende opdracht uit
Je maakt een filmpje van max. 1,5 minuut
Je levert de film in op de ELO in een .mp4 bestand
We verwachten dat jullie ongeveer 2 à 3 uur bezig zullen
zijn met de opdracht
Hij telt 3 keer mee
SUCCES!

LES 1
Kies één van teksten helemaaaaaaaaaaaal
onderaan dit document.
Maak tweetallen. Kom je er niet uit? Vraag het
dan aan mij in Teams.
Kies vervolgens een van de teksten: Frietje
stoof óf Cola. Je mag de tekst NIET veranderen.
Hebben jullie er een gekozen? Mooi! Klaar voor
vandaag!

LES 2

Maak twee verschillende typetjes
In deze tekst staan twee personen. Jullie gaan er allebei een
spelen. Jullie maken allebei één typetje. Deze typetjes
verschillen duidelijk van elkaar.
Een typetje:
Je speelt hem heel overdreven
Je kiest maar één karaktereigenschap (chagrijnig, ijdel,
verlegen, etc.)
Je speelt heel overdreven met je lijf
Het is iemand die je niet in het echt tegen kan komen
Voorbeeld: denk aan Judeska (JanDino) of Mr Bean.

HET IS NIET ERG ALS JE HET NIET BEGRIJPT, VRAAG HET
DAN EVEN IN TEAMS AAN MIJ!
LES 2 GAAT
DOOR OP DE
FOR REFERENCE:
VOLGENDE
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
PAGINA!!!!

VERVOLG LES 2
De kleren maken de man/vrouw
Als jullie hebben bedacht welk typetje je wilt gaan
spelen, dan gaan jullie op zoek naar goede
kostuums. Kies iets wat je zelf niet dagelijks draagt.
Ik wil namelijk echt dat je iemand anders speelt.
Hierbij geldt ook: Voor een typetje mag het
overdreven zijn.

LES 3
Make a scene
Speel en film de scène. Jullie zijn nu de acteur en de
regisseur in een! Veel herhalen (repeteren), elkaar
helpen en terug kijken op de film dus! Blijf altijd
kijken naar wat je kan verbeteren. Bedenk ook of je
het gaat monteren.

De scène presenteren. Hoe doe je dat?
Zorg dat je de tekst uit je hoofd kent.
De scène moet gefilmd worden.
Zorg dat jullie in de film goed verstaanbaar zijn.
Zorg dat jullie goed zichtbaar zijn.
Check of de scène max 1,5 minuut duurt. Je kan
je film natuurlijk ook nog korter maken als je gaat
monteren (editen).
Oefen eerst de scène een paar keer en doe hem
nog een keer als je niet tevreden bent.

TO CIJFER OR NOT TO CIJFER?
Of course to cijfer!
We beoordelen jullie op de volgende punten:
Heb je er voldoende tijd aan besteed?
Hebben jullie je gehouden aan de opdracht?
Is de opdracht creatief uitgevoerd?
Zijn er meerdere shots gemaakt?
Kunnen we jullie goed zien en horen?
Is er sprake van goed of mooi spel?
Is dit allemaal goed? Dan kan het bijna niet mis!

Bam! Klaar! iedereen kan acteren! Vooral jij!

ALS
FOR REFERENCE:
EEN
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
PRO

Frietje stoof
A: Doe maar een frikandel, een berenklauw en twee friet zonder.
B: Maak daar maar een frietje stoof van.
A: Wat?
B: Frietje stoof.
A: Dat wordt gelijk weer zo duur.
B: Jij neemt toch ook altijd dure kaas.
A: Dure kaas?
B: Ja.
A: Twintig cent duurder.
B: Ja, maar we kopen vaker kaas dan een frietje stoof.
A: Ja, maar de randjes van die goedkope kaas zijn altijd helemaal hard.
B: Dan snijd je die er af.
A: Dan houd ik minder over en ben ik dus alsnog duurder uit.
B: Ik wil een frietje stoof!
A: Dan heb je EN stoofvlees EN een berenklauw.

Cola
A Weet je wat ik nu het liefst zou willen?
B Nee.
A Dat jij iets te drinken voor me haalde.
B Waarom?
A Dat ik hier blijf staan en dat ik weet dat jij onderweg bent, voor mij, met zo’n
ijskoud…
B Je staat vlakbij.
A Ja. Nou en?
B Je staat nog dichterbij dan ik.
A Het gaat om het idee.
B Daar heb ik helemaal geen zin in. Waarom zou ik?
A Omdat ik lief ben?
B Je bent wel oké, maar ik heb geen zin om een cola voor je te halen.
A Je had ondertussen al drie…
B Jij haalt nooit wat voor mij.
A Waarom gun je mij dat nou niet.
B Waarom dwing jij mij jou iets te gunnen.
A Waarom wordt altijd alles zo’n probleem bij ons.
B Waarom sta je daar nog?
A Laat maar, ik haal zelf wel. Jij ook iets?

