
Onlangs heb jĳ met je klasgenoten een workshop [fictie/stop motion] gevolgd 
in Filmhuis Den Haag. Ben je nu klaar voor het echte werk? Voor je eerste film 
op het grote doek? Filmhuis Den Haag doet je een bĳzonder aanbod!

Filmhuis Den Haag daagt jou en je klasgenoten uit een korte film te maken met 
de oproep “Zet je telefoon uit!”. Er zĳn maar twee regels:

 • Je film mag niet langer duren dan 40 seconden.
  • Je film past in het voorprogramma van een schoolvoorstelling
   (doelgroep 12-17 jaar).

Kĳk nog even wat (oude) meesters terug om inspiratie op te doen (bĳvoorbeeld 
Alfred Hitchcock) of put volledig uit je eigen creativiteit. Of je nu kiest voor fictie 
(De President) of voor stop motion (Budapest Film), alles mag, zolang de boodschap 
van je film maar is: “Zet je telefoon uit!”. 

Hoe maak je kans op je eerste eigen bioscoopfilm?

  • Stuur je film uiterlĳk 1 juli als MP4-bestand op naar
  educatie@filmhuisdenhaag.nl.
 • Vermeld in je mail wie er aan de film hebben meegewerkt en wie welke rol heeft
  vervuld op de filmset.
 • Vermeld de naam van je school en de naam van de docent met wie je Filmhuis
  Den Haag eerder dit jaar hebt bezocht.

In sepIn september leggen we de rode loper klaar voor de makers van de beste ingezonden films 
en maken we bekend welke film volgend schooljaar in ons voorprogramma wordt 
opgenomen.

PS: kun je nog wat technisch advies gebruiken? Lees dan onderstaande tips van 
Mark Beulen (Educatie Filmhuis Den Haag én filmmaker) nog even door:

 • Bedenk een kort, aangrĳpend, spannend of grappig verhaal.
 • Maak voldoende shots en wissel af tussen verschillende kaders
    (long/medium/close/etc.).
 • Beweeg je camera (telefoon) zo min mogelĳk. Inzoomen en uitzoomen werkt 
  met een niet-professionele camera vaak ook niet zo goed.
 • Als je een telefoon gebruikt, film dan horizontaal.
 • Bekĳk rustig welke volgorde van shots het beste werkt.
 • Zoek passende muziek en geluidsfragmenten.
 • Zorg dat iedereen die meewerkt, weet wat zĳn of haar taak is.

SuSucces met de productie! 
Wellicht nodigen we je binnenkort uit voor de première…
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https://www.youtube.com/watch?v=sYYy2zIor7Y
https://www.youtube.com/watch?v=pY_OOOqs84c&amp=&index=7&amp=&list=PLsm1iYQxPUokWJATOXrDzkS2Al8N_a-0O
https://vimeo.com/261473811
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