
DE LICHTVOETIGE FILM - CURSUS DOOR ANDRÉ VAN DER HOUT

Op veel amateurfilmfestivals worden we overspoeld met zware onderwerpen. Dood en verderf,  
kommer en kwel. Vaak zijn het prachtige films, die belangrijk zijn om te maken en om te worden 
bekeken. Aan de andere kant leent het medium film zich bij uitstek om ook eens even weg te 
dromen, te lachen om het getob en de menselijke strapatsen met een korrel zout te nemen. Daarom 
organiseert ZH12 een compacte cursus die u zal verleiden tot het maken van een lichtvoetige film. 
Een kleine komedie, een grap, een ernstig verhaal met hilarische verwikkelingen, een sprookje dat 
ondermijdelijk leidt tot een glimlach. De begeleiding die ZH12 biedt is van start tot finish, van eerste 
idee tot en met feestelijke première. In ruim een half jaar tijd maakt u in groepsverband een korte 
lichtvoetige film van ca. 10 minuten of het nou een speelfilm is, een documentaire of iets er tussen 
in.   

In totaal beslaat de workshop vier dagen in de periode van september 2021 tot februari 2022, 
gevolgd door een feestelijke première. Totale kosten €160,- (€40,- per dag) incl. eten en drinken. 

Dag 1    - INTRODUCTIE EN IDEEVERKENNING  4 september
Dag 2    - SCENARIO EN FILMISCHE VORMGEVING  3 of 9 oktober
Dag 3a - SPELREGIE      16 oktober
Dag 4   - MONTAGE      16 of 22 januari
Dag 3b - NABEWERKING      19 februari
         
Drie van de vier dagen zijn voor iedereen hetzelfde. De vierde dag wordt afhankelijk van interesse 
en belang voor je eigen project besteed aan ofwel SPELREGIE EN KARAKTERDOSSIER ofwel 
BEELD- EN GELUIDSNABEWERKING.

DAG 1 - INTRODUCTIE ZATERDAG  4 SEPTEMBER
Van idee naar script. De eerste dag maken we kennis met de deelnemers en de aangedragen idee-
en. Iedereen komt met een vertrekpunt. Dat kan een krantenartikel zijn, een merkwaardige buurman, 
een autobiografisch gegeven, een mop, een ongenoegen, noem maar op (ideeën al is het maar in 
een zin, dienen van te voren te worden aangemeld). Aan de hand van voorbeelden praten we door 
over een lichtvoetige uitwerking. Voor zover dat nog niet het geval is worden groepjes gevormd. De 
rest van de workshops is kleinschalig met maximaal vier groepen die tegelijkertijd aan het werk zijn.

DAG 2 - SCENARIO EN STIJL  ZONDAG 3 / ZATERDAG 9 OKTOBER
Van scenario naar draaiplan. Per groepje worden de scenario’s beoordeeld en bijgeschaafd. Waar 
liggen de kansen voor een lichte toonzetting? Wat zijn eigenlijk de eigenschappen van een kome-
die? Mag die ook ‘zwart’ zijn? Gaat het om komisch acteren, of om komische situaties? Het twee-
de deel van de dag is er aandacht voor cameravoering en filmische vormgeving. De keuze voor 
beelduitsnede en camerastandpunt. Ook beelden kunnen een glimlach oproepen. De kunst van het 
improviseren versus het uitgebalanceerde shot. 

DAG 3a - SPELREGIE   ZATERDAG 16 OKTOBER
Voor wie er voor gekozen heeft om een speelfilmpje te maken is er de mogelijkheid een workshop te 
volgen op gebied van casting, spelregie en mise en scène. Acteurs hoeven niet altijd lollig te doen 
om leuk te zijn. Soms is de opeenvolging van scènes grappiger dan het acteren en zit een teveel 
aan gespeelde humor danig in de weg. Toegesneden op en afhankelijk van de vragen uit de groep. 
Nut van karakterdossiers en het vertroetelen van acteurs. 

DRAAIPERIODE VOOR ALLE GROEPEN in de periode half oktober - half januari

DAG 4 - MONTAGE     ZONDAG 16 / ZATERDAG 22 JANUARI
Script weggooien of bewaren? Terug naar de uitgangspunten, terug naar synopsis. Montagestijlen, 
dialoog snijden. Uitdelen en incasseren. Rust versus dynamiek, een las heeft twee kanten, er zit 
altijd een slechtste stuk in een film. Bescherm je acteurs. Rust of onrust, confrontatie of harmonie. 
Muziek of niet? Stijl van montage. Technische tips. Daarnaast is er aandacht voor de structuur van 
de film, in- en uitstapmomenten en de kunst van het weglaten. Er wordt geschakeld van detail naar 
globale opbouw en ritme. 

DAG 3b - FINISHING TOUCH  ZATERDAG 19 FEBRUARI
De laatste details. Nog 1 keer langs elke las. Nut en mogelijkheden van foley en geluidseffect. Keu-
zes in de geluidsband. Rust, stilte en lawaai, beeld versus geluidsdynamiek.  ‘s Middags beeldna-
bewerking en kleurcorrectie. Kleine ingrepen kunnen er voor zorgen dat een film veel meer als een 
eenheid voelt. Het verschil tussen grading en stilering. 

PREMIERE  Datum volgt nog

De workshops worden gegeven in Maasland, Klein Huis te Velde 4. 

inschrijving en informatie: andre@aanpakfilm.nl
Of direct via deze link. 

http://zh12.videofilmers.nl/index.php/nieuws-van-zh-12/489-de-lichtvoetige-film

