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Welkom in de spannende wereld van de filmmakers! 
Als je zelf een smartphone hebt (of er eentje 
mag lenen van iemand), heb je een filmstudio in 
pocketformaat. Met je smartphone kun je niet alleen 
je eigen film opnemen, maar er ook zowat elke 
andere fase van de filmproductie mee uitvoeren – 
van het plannen van je verhaal tot het casten van je 
acteurs. en van het monteren van de beelden tot het 
toevoegen van special effects. Alles wat je nodig hebt, 
ligt binnen duimbereik!

WE MAKEN EEN FILM!

FILMS MAKEN  
MET JE SMARTPHONE
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Voordat je begint te filmen, moet je eerst 
een idee hebben over de verhaallijn 
van je film en je ideeen omzetten in 
beelden. In dit deel ontdek je hoe je zelf 
storyboards kunt maken met behulp 
van de blanco storyboardbladen die bij 
dit boek horen. Daarna moet je een crew 
samenstellen en elk personage casten. 
Je kunt hiervoor een beroep doen op je 
vrienden, klasgenoten, buren en familie. 
Stel je voor dat je van je ouders echte 
filmsterren maakt!

DEEL 1:  
VOORDAT JE BEGINT

In dit deel vind je geweldige tips over 
van alles en nog wat, varierend van de 
manier waarop je je acteurs moet kiezen 
tot de manier waarop je elke scene 
goed in beeld brengt. Bespaar jezelf tijd 
en problemen door vaak voorkomende 
opnamefouten te vermijden (bijvoor- 
beeld: zet je smartphone in vliegtuig-
modus, zodat een inkomende oproep je 
opname niet verpest). Leer hoe je elke 
scene belicht, geluid opneemt en zelfs je 
eigen animatie maakt.

DEEL 2: LICHT, SMARTPHONE, ACTIE!
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Nadat je je film hebt opgenomen met je smartphone, moet je hem 
monteren en er special effects en een aftiteling aan toevoegen. 
Daarna bouw je de smartphoneprojector die bij dit boek hoort.

Het enige dat 
je daarna nog 
hoeft te doen, 
is kaartjes 
uitdelen aan 
je publiek 
en popcorn 
maken. En 
dan is het. . . 
SHOWTIME!

DEEL 3: POSTPRODUCTIE



LEG JE IDEE VAST 
Heb je een geweldig idee voor een film? Ideeen kun je overal 
opdoen: dankzij een gekke droom of door een gesprek dat 
je toevallig in de bus hoorde. Veel tv-shows en films zijn 
gebaseerd op het echte leven en veel filmmakers geven een 
eigen draai aan een nieuwsitem om zo een origineel verhaal 
te creeren. Om jou heen spelen zich constant verhalen af – je 
hoeft slechts je ogen en oren open te houden!

DE KRACHT VAN DROMEN
Herinner jij je wat je gedroomd 
hebt? Leg een notitieboekje (of 
je smartphone) naast je bed en 
schrijf je dromen op of spreek 
ze in zodra je wakker wordt. 
Op die manier vergeet je nooit 
een briljant idee dat je zomaar 
in je slaap te binnen schoot. Als 
je heel veel droomt, bedenk je 
misschien wel de plot van een 
hele film!

Volg het nieuws. Lees tijdschriften, 
kranten, boeken en artikelen op 
internet. Uit een verhaal uit het echte 
leven put je misschien inspiratie 
voor je film. Wanneer je bijvoorbeeld 
leest over mijnwerkers die vastzitten 
onder de grond, bedenk je misschien 
wel een verhaal over de hond van je 
buurjongen die in een put tuimelt. 
Wat er daarna gebeurt, bepaal je zelf!

LEES ER ALLES OVER!

WIE, WAT, WAAR?
Soms doe je ideeen op dankzij de mensen, dingen 
en plaatsen om je heen. Wie weet woon je wel in 
een spookachtig, oud huis dat ideaal zou zijn voor 
een griezelfilm. Of vind je dat je vrienden perfecte 
weerwolven zouden zijn. Hebben de ouders van je vriend 
een ijssalon of werken ze op een kantoor? Vraag of je er 
mag filmen (en probeer een gratis ijsje te versieren terwijl 
je aan het draaien bent!).
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LEG JE IDEE VAST BRAINSTORM  
OVER JE IDEEEN
Een ruw idee moet je omzetten in een  
verhaal met een begin, midden en einde. 
Bespreek je film met vrienden en familie als 
de plot niet meer klopt of als je behoefte hebt 
aan nieuwe ideeen. Misschien verzinnen je 
vrienden wel zelf iets.

De toon van je film hangt af van het genre. 
Wordt het een komedie of een thriller? Een 
romantische film, sciencefiction- of actiefilm? 
Hetzelfde basisverhaal zal heel anders uitgewerkt 
worden als drama dan als komedie. Beslis dus 
welk genre film het zal worden wanneer je je 
idee uitwerkt. Ga na van welke genres je zelf 
houdt. Maak een film waar je zelf graag naar  
zou kijken!

WELK GENRE?

Je hoeft geen volledig scenario te 
schrijven voordat je aan je film begint. 
Om te gaan draaien hoef je alleen een 

begin, midden en einde te hebben. Laat 
je acteurs improviseren tijdens de scenes 

(en verzin ze naarmate je vordert!).

Tips & tricks

:

een man
en zijn paard

VLIJMSCHERPE

BETEN

Liefde
overwintalles
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VAN IDEE NAAR VERHAAL
Hoe groeit een idee uit tot een verhaal? Laat allereerst je verbeelding de 
vrije loop. Stel jezelf voortdurend de vraag: ‘Wat als?’ Wat als dat geluid 
dat je hoorde een ruimteschip was? Wat als die hond zou kunnen 
praten? Wat als je vriend eigenlijk een geheim agent was? 
Wat als de auto van je ouders zou kunnen vliegen?

Je schrijft beter te weinig dan te veel. 
Probeer je hele verhaal samen te vatten in 
een paragraaf (= de synopsis). En schrijf die 
op. Vraag je af: ‘Wat wil mijn personage? 

En waarom kan dat niet?’

Tips & tricks

Om je verhaal als een geheel te 
kunnen zien, schrijf je elk idee 
voor een scene op een blanco kaart. 
Spreid ze voor je uit op de vloer en 
herschik ze. Verander de volgorde 
van je verhaal. Ontbreken er nog 
cruciale momenten in je film, 
schrijf die dan op nieuwe kaarten 
en stop ze tussen de andere scenes. 
Zijn er bepaalde scenes die zich 
herhalen of lijkt de film te lang, 
dan haal je kaarten weg.

KAARTEN

Elk verhaal heeft een begin, midden en einde. Het begin van je verhaal moet 
de belangstelling van de kijkers wekken en de premisse (het centrale idee van 
het verhaal) schetsen. Stel jezelf de vraag: ‘Wat wil mijn hoofdpersonage?’ Het 
midden moet de aandacht van de kijkers vasthouden en je hoofdpersonage (of 
protagonist) confronteren met enkele obstakels waardoor hij niet krijgt wat 
hij wil. Het einde is de afronding van het verhaal. Je hoofdpersonage krijgt 
eindelijk wat hij wil (als het een film is met een happy end) of krijgt niet 
wat hij wil (als het een film is zonder happy end).
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SCHRIJF EEN SCENARIO
Een scenario is een uitgeschreven versie van je script met de dialogen 
– datgene wat je personages zeggen – en hun bewegingen, acties en 
gelaatsuitdrukkingen. Er bestaan online apps die je verhaal automatisch 
omzetten in het geijkte formaat dat alle professionele scenarioschrijvers 
uit Hollywood gebruiken. Als je jouw scenario vervolgens print, zal het 
eruitzien als een echt filmscript! Je kunt een pdf maken van je script en 
die naar je cast en crew sturen.

PAGINANUMMER: 
Zo weet je of er geen 
pagina in je scenario 
ontbreekt!

SCENE ACTION: 
Beschrijft de actie die 
plaatsvindt. Let erop 
dat je alleen concreet 
gedrag opschrijft en 
geen gedachten, want 
die kan het publiek 
niet zien. 

NAAM VAN DE 
PERSONAGES: 
Deze staan altijd vet 
en in hoofdletters.

PARENTHETICALS: 
Woorden tussen haakjes die een 
emotie beschrijven of de manier 
waarop een acteur een zin moet 
uitspreken.

NUMMER VAN  
DE SCENE: Het nummeren 
van de scenes is handig 
wanneer je het draaischema 
moet opstellen; zo weet 
iedereen onmiddellijk  
welke scenes je op welke  
dag gaat draaien.

DIALOOG: 
De woorden die 
je personages 
uitspreken.

Zo ziet een professioneel filmscenario eruit:

EEN HOLLYWOODSCENARIO

HOOFDING VAN DE SCENE:  
Vertelt je waar en wanneer de scene zich 
afspeelt en of de locatie binnen (int.)  
of buiten (ext.) is.

5.

9 VERVOLG:

POSTBODE
(lachend)

Knap gedaan.

Hij overhandigt Jana een aangetekende brief. 

POSTBODE (VERVOLGT)
Teken hier… en hier.

JANA
Ik kan niet wachten tot ik het geld krijg.

POSTBODE
Gaat de bed and breakfast ooit weer open?

JANA
Geen plaats meer voor. Die pleegkinderen zijn 
nu mijn gasten.

Jana geeft het ondertekende formulier terug aan de postbode.  
Hij glimlacht, draait zich om en gaat weg. Jana sluit de deur zacht-
jes achter hem. Jonas staat bij de trap.

JONAS
Waarom heb je die man je handtekening gegeven?

JANA
Die lieve man heeft me geld gebracht van Vadertje 
Staat.

JONAS
Heb jij nog een vader?

JANA
Hij geeft me centjes, zodat jullie allemaal  
bij me kunnen blijven.

Jana opent de envelop voorzichtig. Gluurt naar het bedrag op de cheque 
– de moed zakt haar in de schoenen – het is nog steeds niet genoeg. 

10 INT. KEUKEN – DAG

Daan, in zichzelf gekeerd, emotieloos, doet de afwas en staart uit 
het raam naar de kinderen, die in de voortuin aan het spelen zijn.

(WORDT VERVOLGD)
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