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MUZIEK EN VIDEOCLIPS

Om een goede videoclip te maken moeten de beelden interessant zijn om naar te kijken en goed passen bij de 
muziek. Dit kun je op veel verschillende manieren doen. Bekijk deze lesvideo  waarin regisseur Kevin Boitelle je 
vertelt hoe welke manieren er zijn en waar je vooral goed op moet letten bij het maken van een videoclip

ieder moment uit de videoclip het juiste perspectief. Kies uit: kikkerperspectief, ooghoogte en 
vogelperspectief.
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Welk effect geven het kikkerperspectief en het vogelperspectief?

Bekijk Reünie     van Snelle. Hieronder staan verschillende tijdstippen. Schrijf achter ieder moment 

uit de videoclip de juiste afstand. Kies uit: close-up, overall, longshot. 
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Muziek en andere disciplines 

Bij deze les hoort een lesvideo .

Leerdoelen van deze les
• Ik leer waarom een videoclip belangrijk kan zijn voor een artiest
• Ik ken de verschillen in perspectief, camerabeweging en kadering en oefen om deze

zelf toe te passen
• Ik leer waarom het belangrijk is dat de beelden goed passen bij de muziek en

waarom hier rekening mee gehouden moet worden tijdens montage
• Ik leer een storyboard te maken en te gebruiken
• Ik oefen in samenwerken met teamgenoten, plannen en organiseren
• Ik oefen met filmen en monteren

Introductie 
Een videoclip is een fantastisch en essentieel middel om een song onder de 
aandacht te brengen! Heb je als artiest een bijzondere videoclip bij een song, 
dan heeft dat een positieve invloed op hoe je muziek ontvangen wordt door 
fans en journalisten. 
De videoclip is onder andere ontstaan om de artiest toch in beeld te kunnen 
brengen wanneer hij of zij niet live op televisie kon optreden. Michael Jackson 
was een echte pionier op het gebied van de videoclip. Zo bracht hij een heel 
verhaal in beeld rondom zijn nummers. Zoals in zijn toonaangevende video-
clip Thriller .  

Vraag 1a Bekijk Blauwe Dag     van Suzan & Freek. Hieronder staan verschillende tijdstippen. Schrijf achter

Vraag 1b

Vraag 2a

https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI
https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI
https://www.youtube.com/watch?v=keYF1D0LVQk
https://www.youtube.com/watch?v=MlCEMOUDfEE
https://youtu.be/sOnqjkJTMaA
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Welk effect geven de close up en het longshot?

Bekijk Nacht     van Kraantje Pappie & Guus Meeuwis. Hieronder staan verschillende tijdstippen. 

Schrijf achter ieder moment uit de videoclip de juiste beweging. Kies uit: statief, beweging, in- en 
uitzoomen.
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Welk effect geven de bewegende beelden en de beelden die in of uitgezoomd worden?

Bij de montage moet je er goed op letten dat de beelden goed passen bij het ritme van de muziek. Zo ziet het er 
mooi uit als je van de ene naar de andere ´scene´ gaat, wanneer dat precies gebeurt op een beat. De videoclip bij 
het nummer Paradise  van George Ezra laat dit goed zien. Op de maat volgt telkens een nieuw shot en 
bepaalde bewegingen vallen tegelijkertijd op de accenten van de muziek (bijv. op 1:04).

Maak een je eigen videoclip

Doorloop het stappenplan hieronder om zelf een videoclip bij jullie song/track te 
maken. Heb je betere ideeën dan die hier genoemd worden? Doe er iets mee, want 
het beste idee bevindt zich out of the box.

1 | BEDENK HET VERHAAL
Bedenk een verhaal dat je wil gaan vertellen met jullie videoclip. Laat je bijvoorbeeld inspireren door jullie songtekst/ 
rap, een film die je goed vindt, of een droom die je ooit gedroomd hebt.

• Wat gebeurt er in het verhaal? Omschrijf het begin/ midden/ einde
• Probeer origineel te zijn. Weet je niet waar het verhaal over moet gaan, probeer dan eens in contrasten te

denken; ruzie/vriendschap, verdriet/blijdschap, groot/klein, fantasie/realiteit, enzovoort.
• Bedenk dat de videoclip niet langer dan 5 minuten mag duren. Je kunt dus niet eindeloos veel ontwikkelingen

laten zien, want dan komt je verhaal niet over. Houd het simpel en pakkend, probeer aandacht te trekken met je
verhaal.

Personages 
• Welke personages komen in het verhaal voor?
• Wat voor soort kleren hebben ze aan?
• Welke karaktereigenschappen hebben ze?
• Wat doen ze? Dansen ze? Praten ze? Maken ze muziek? Kijken ze een film?

Vraag 2b

Vraag 3a

Vraag 3b

Eindopdracht

https://www.youtube.com/watch?v=MxkdVogPeF0
https://youtu.be/XOwihbur34E
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• Als het meerdere personages zijn, welke relatie hebben ze dan met elkaar? Broer/zus ; moeder/kind ; vriend /
vriendin ?

• Hoe reageren ze op elkaar?
• Welke emoties vertonen ze? Of vertonen ze geen emoties?
• Welke gezichtsuitdrukkingen (mimiek) en lichaamshouding hebben ze?

Locatie(s)
• Op welke locatie(s) speelt het verhaal zich af? Denk aan een plek met voldoende licht; het zou jammer zijn als

alle beelden te donker worden.
• Zijn de personages onderweg (bijvoorbeeld in de bus naar school), of kies je 1 plek waar je al je videomateriaal

wilt filmen (bijvoorbeeld het bos, een weiland, het schoolplein of een podium in een popzaal). Of speelt een
deel van de videoclip zich in de realiteit af, en het andere deel in iemands fantasie?

• Vraag je docent of je op school moet blijven of dat je in de buurt van school een plek mag gaan filmen. Of mis-
schien mag het bij iemand thuis.

• Als je buiten wilt gaan filmen, bedenk dan van tevoren vast een Plan B voor als het slecht weer blijkt te zijn.
Overleg met je docent; wat is een goed alternatief?

2 | STORYBOARD MAKEN
Wanneer jullie de hoofdlijnen van jullie videoclip hebben bepaald, gaan jullie een storyboard maken; een soort 
stripversie van je uiteindelijke videoclip. Dit helpt je te bepalen HOE je je verhaal in beeld gaat brengen tijdens het 
filmen. 

Van ieder ‘shot’ (ieder camerabeeld dat vanaf dezelfde plek gefilmd is) maak je een tekening. Eventueel schrijf je 
erbij wat er gebeurt, of wat er gezegd wordt. Ook kun je er alvast bij zetten hoe lang bepaalde shots (ongeveer) 
duren, maar dat hoeft niet. Vul ieder hokje met 1 gebeurtenis. Als een personage 20 seconden op de bank zit en 
voor zich uitstaart, hoef je niet 20 hokjes te vullen met dezelfde tekening. 

Bedenk bij ieder shot HOE je je verhaal in beeld wilt brengen.
• Welke kaders gebruik je, wat wil je wel/niet laten zien?
• Welk perspectief gebruik je? (Kikker- of vogelperspectief?)
• Denk aan het gebruik van close-ups (van dichtbij) en long shots (van ver weg). Close-ups van gezichten worden

vaak gebruikt om emotie te laten zien.
• Denk aan de beweging van je camera: staat de camera stil op een statief, staat de cameraman op een skate-

board of beweegt de camera van boven naar beneden?

3 | BEREID DE PRODUCTIE VOOR
Hoe breng je het project tot stand? Zorg ervoor dat je (de producent) alles goed voorbereid en geregeld hebt. 
De producent is ervoor verantwoordelijk dat het script dat de regisseur gemaakt heeft helemaal gerealiseerd kan 
worden. Wat je als producent allemaal aan moet denken: apparatuur, locatie(s), acteur(s), crew, props, wat is het 
budget? Weet je niet meer wat deze onderdelen precies zijn? Kevin legt het je uit in dit gedeelte  van de lesvi-
deo.

4 | FILM HET BEELDMATERIAAL
Jullie gaan je videoclip opnemen op de plek die je in gedachten hebt. Vraag je docent of je op school moet blijven of 
dat je in de buurt van school een plek mag gaan filmen. 

Wat moet je zeker niet vergeten als jullie de videoclip gaan opnemen?
• Het storyboard.
• De acteurs met de afgesproken kleding en gebruiksvoorwerpen.

https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI?t=7m51s
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• Een opgeladen videocamera met een geheugenkaart erin.
• Eventueel muziekinstrumenten. Niet voor het geluid, maar voor het beeld.
• Als het kan: een opname van de zelfgemaakte track van de artiest of van jullie eigen song of track.Je kunt de

track dan beluisteren via je telefoon tijdens het filmen zodat er gemakkelijk op de maat kan worden gelopen
bijvoorbeeld.

Waar moet je op letten?
• Let erop dat je acteurs de juiste houding en mimiek (gezichtsuitdrukking) hebben om het verhaal te vertellen

dat jullie willen vertellen.
• Let erop dat er voldoende licht is en dat de beelden niet te donker zijn
• Let erop dat de dingen die belangrijk zijn voor het verhaal, goed in beeld komen. Als het belangrijk is voor de

kijker om te zien dat een personage glimlacht, film je dat personage niet vanuit de verte.

5 | MONTEER DE BEELDEN
Bij het monteren van beelden knip je de minder goed gelukte stukken eruit en zet je de goed gelukte beelden in de 
juiste volgorde. Monteer je videobeelden met Windows Moviemaker, iMovie (voor Mac), of een ander programma 
dat op de schoolcomputers staat. 
Met deze programma’s kun je je videobeelden ook bewerken en oppoetsen. Je kunt vaak verschillende effecten 
aan je beelden toevoegen. Let er wel op dat de effecten toegevoegde waarde hebben. Maak de beelden dus niet 
zomaar zwart/wit als dat niet past bij de muziek. 
Tip: bij de beste montages valt het niet op dat er gemonteerd is. Oftewel: alles loopt goed in elkaar over en voelt 
natuurlijk aan.

Probeer ervoor te zorgen dat de muziek past bij de beelden, en andersom. Als je de zanger van de schoolact ziet 
zingen, zorg dan bijvoorbeeld dat het beeld klopt met het geluid. 
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