
DIGITAL STORYTELLING 1
 
Deze sessie staat in het teken van het verhaal. Welke bouwstenen kan je gebruiken om 
een scenario uit te werken en wat kan je helpen om je centrale boodschap helder en 
duidelijk te brengen.
 
links / bronnen:
http://www.ambrosiastafel.be
http://www.platformvoormediawijsheid.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juno_%28film%29  
http://www.imsdb.com/scripts/Juno.html  
http://www.storycenter.org/
http://www.anatomievandefilm.be

 
 
A. INTRO
 
Wat doet Ambrosia’s Tafel?
http://www.ambrosiastafel.be/
http://www.platformvoormediawijsheid.be/new/index_flash.jsp#/247
http://www.platformvoormediawijsheid.be/new/index_flash.jsp#/224
 
Iedereen heeft een verhaal te vertellen! Verhalen zijn overal, we vertellen ze elke dag. We 
worden gebombardeerd door stukjes verhaal, we zitten er middenin: bij het opnemen van de 
telefoon, tv kijken, vrienden ontmoeten, radio luisteren, surfen, koffie drinken met collega’s, in 
de tram … Hoe kunnen we van dagdagelijkse verhalen een werk maken dat op zichzelf staat? 
Waarom blokkeren we vaak als we die stap moeten nemen?
 

OPDRACHT (groep)
vertel een recente, persoonlijke anekdote, een mogelijk stukje verhaal

 
 
B. WEET WAAROVER JE SCHRIJFT / BEGIN KLEIN
 
Vind je verhaal
- begin met een klein idee, stel een paar goede minuten film als einddoel, vergeet volledigheid 
of al te ambitieuze projecten, je blokkeert daarop
- zorg voor feedback, praat met mensen, verhelder en stuur bij
 
Schrijf over iets dat je zelf doorleefd hebt = geloofwaardig.
Persoonlijke verhalen vertellen = kwetsbaar opstellen.
 
Soorten persoonlijke verhalen
- over iemand belangrijk (een relatie, een eerbetoon, overleden iemand, ...)
- over gebeurtenissen (avontuur, reis, verwezenlijking, geboorte, ...)
- over plaatsen (geboorteplaats, plaats van herkomst, …)
- over wat je doet (beroep, hobby, vrijwilligerswerk, …)
- overige (een grote uitdaging overwinnen, liefdesverhaal, leermomenten, …)
 

OPDRACHT (individueel)
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The road not taken. Schrijf over een beslissend moment in je leven. Hou kaartje 
voor jezelf. Wie wil delen in groep deelt.

 
TOON beslissend moment uit film, plot point
juno: 0.19 kliniek

 
 
C. VIJF STAPPEN VOOR UITWERKING
 
1. JOUW ONDERWERP EN THEMA
- welk verhaal wil jij vertellen? wat gebeurt er = onderwerp 
- wat denk je dat jouw verhaal betekent? waarover gaat het = thema 
als het verhaal niet over jezelf gaat:
- wat maakt het jouw versie van het verhaal?
- hoe toont dit verhaal wie je bent?
- hoe toont dit verhaal waarom je bent wie je bent?
 

TOON voorbeeld uit digital story - sofa
 
2. EMOTIES
- verken de emoties die samenhangen met je onderwerp en thema
- heb oog voor contrasterende, dubbele emoties (geboorte = vreugde maar ook 
verantwoordelijkheid, …)
- bepaal de kortste weg van de kern van je verhaal naar het hart van de kijker, welke emoties 
kunnen ervoor zorgen dat kijkers zich willen en kunnen inleven in je verhaal
 

TOON juno: 1.25 1.28 bevalling / adoptie
 
3. KIES EEN MOMENT VAN VERANDERING / THE POINT OF NO RETURN
- verhalen gaan over verandering, over een proces, een traject, een evolutie, het overwinnen 
van obstakels, over een leermoment, ...
- probeer een moment van verandering te bepalen dat het best aansluit bij je onderwerp en 
thema
 

TOON juno: 1.16 1.18 plot point adoptie / plot point bij pa
 

cfr. structuur van een script:
fictie: klassieke lineaire opbouw 3 acts - drieledig:
1. introductie problemen - de setup - begin
crisis en narratieve wending - plot point (op 30 min)
2. conflict antagonist protagonist - de confrontatie - midden
crisis en narratieve wending - plot point (op 90 min)
3. oplossing van het probleem - de resolutie - eind
 

4. JE VERHAAL IN BEELD EN GELUID
- aan welke beelden en geluiden denk je bij dit gekozen moment van verandering?
- letterlijke versus figuurlijke beelden / kan je het verhaal begrijpen zonder dit beeld (soms is 
een letterlijk beeld echt nodig)
- hoe laat je de audiovisuele elementen samenspelen
- welke sfeer?



- 1+1=3 montage: beeld van huis + beeld van kartonnen doos = verhuizen
 

TOON: voorbeeld uit digital story - limbo
 
5. BOUW JE VERHAAL
Enkele instrumenten om je verhaal mee te bouwen:
 

Synopsis
vat je verhaal samen in een paar zinnen
 
Script
- hoe ga je je verhaal structureren?
- waar in je film zal je moment van verandering zich bevinden? aan het begin, in het midden 
of op het eind? of zit het verspreid op verschillende punten doorheen de film?
- welke andere scenes heb je nodig om context te geven aan dat moment?
- spanning, uitdaging inbouwen. bv: spel met touw en kat, niet te eenvoudig want saai. niet te 
moeilijk want afhaken. juist evenwicht vinden.
- verplaats je in de kijker
 
scripting =
- schrijf wat je ziet, beschrijf de actie, geen literatuur of poëzie, zet het in scene!
- eenheid van tijd en plaats: sekwentie 
 
OPDRACHT: (individueel)
schrijf de scene waarin juno en bleeker vrijen
http://www.imsdb.com/scripts/Juno.html  
 
Storyboard
- hoe ga je binnen de structuur van het script het auditieve en het visuele laten samenwerken
- is vollediger dan het scenario, deelt scenes in shots op
- bevat een beeld voor elke opname en beschrijving van: overgangen, effecten, klank, tekst/
stem, tijdsduur
 

 
DIGITAL STORYTELLING 2
 
Tips & tricks om je script of storyboard digitaal aan te maken + toepassing bouwstenen 
uit digital storytelling 1.
 
 
A. SCRIPT
 
Een script is opgedeeld in scenes. Elke scene vertoont een eenheid van tijd en plaats. Scenes 
worden later in het storyboard verder opgedeeld in shots. Een nieuw shot betekent meestal ook 
een nieuw camerastandpunt. 
 
Hoofding / Scene:
1. Hoofding van de scene:
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a) Camera locatie - EXT. (buiten) of INT. (binnen)
b) Locatie van de scene (SLAAPKAMER FREDDY)
c) Tijd (DAG of NACHT)

2. Speciale hoofding voor: droomsekwenties, flashbacks, flash forwards, etc. 
Narratieve Beschrijving:
(je kan in de beschrijving witregels invoegen, daarmee suggereer je een nieuw shot)
1. Actie
2. Karakter en setting (visueel beschrijven)
3. Geluiden nodig in het narratief
Schrijf enkel wat kijkers kunnen zien en horen - Je kan uitwijden over gevoelens, gedachten of 
herinneringen van je karakter door deze om te zetten in actie, dialoog of flashbacks.

 
Dialoog:
1. Naam van de spreker bovenaan, in HOOFDLETTERS, V.O. = voice over
2. Aanwijzingen voor regie tussen haakjes (bv. twijfelend, kordaat, ...), vermijden waar mogelijk
3. De dialoogtekst
 
Voorbeeld: de twee eerste scenes uit Juno

 
 
              EXT. CENTENNIAL LANE - DUSK 
 
               JUNO MacGUFF stands on a placid street in a nondescript  
               subdivision, facing the curb. It's FALL. Juno is sixteen  
               years old, an artfully bedraggled burnout kid. She winces  
               and shields her eyes from the glare of the sun. The object  
               of her rapt attention is a battered living room set, abandoned  
               curbside by its former owners. There is a fetid-looking  
               leather recliner, a chrome-edged coffee table, and a tasteless  
               latchhooked rug featuring a roaring tiger. 
 
                                     JUNO (V.O.) 
                         It started with a chair. 
 
               INT. BLEEKER HOUSE - MOLD-O'-RIFFIC BASEMENT - NIGHT 
 
               FLASHBACK - Juno approaches a boy hidden by shadow. He's  
               sitting in an overstuffed chair. She slowly, clumsily lowers  
               herself onto his lap. 
 
               A 60's Brazilian track plays from a vintage record player. 
 
                                     WHISPERED VOICE 
                         Do you know how long I've wanted  
                         this? 
 
                                     JUNO 
                         Yeah. 



 
                                     WHISPERED VOICE 
                         Wizard. 
 
 
 
B. STORYBOARD
 
De basis van een storyboard is een reeks beelden waarbij elk beeld staat voor een shot. 
De beelden geven zicht op de compositie, de beeldhoek en de positie van de camera. Het 
storyboard geeft dus een goed zicht op hoe je film er zal gaan uitzien.
 
Je kan deze beelden aanvullen met informatie over: scenenummer, nummer van shot, 
overgangen, effecten, klank, tekst/stem, tijdsduur, actie of handeling, plaats van de camera op 
scene, ...
 

 



 

 
 
Tech:
- Tabellen aanmaken in Word
- Beelden importeren / scannen / van net plukken / screenshots
- Beelden plaatsen in Word, uitlijnen, croppen
 
 



WORKSHOP 2  - CAMERA & MONTAGE
 
Deze sessie staat in het teken van de camera en de montage. Welke technieken kan 
je tijdens de opname gebruiken om om je centrale boodschap helder en duidelijk te 
brengen.
 
 
A. FILMEN MET MONTAGE IN HET ACHTERHOOFD
 
Probeer altijd met de montage in je achterhoofd filmen. Denk ook aan beelden voor de 
introductie, de “adem” (rustiger momenten in de film) en de conclusie. Probeer om verschillende 
groottes en invalshoeken te hebben van dezelfde actie (close-up, full shot, enz.). 
  
Een paar video’s over filmen met de montage in je achterhoofd:
http://www.explania.com/nl/animaties/detail/gouden-tips-bij-het-filmen
http://www.explania.com/nl/animaties/detail/spelen-met-beeldgroottes
http://www.explania.com/nl/animaties/detail/welke-camerabeweging-maak-je-best-niet
  
Voorbeelden van ‘ adem’ beelden:

● film de persoon zijn handen in close-up een paar minuten lang: vooral oude handen 
vertellen een verhaal op zich

● vraag naar betekenisvolle objecten  of personen in hun huis en film ze. Soms 
vernoemen ze deze in hun verhaal, probeer deze na het interview te filmen.

● film de persoon in de deuropening voor zijn huis en een longshot
● vraag naar een fotoalbum van de persoon en laat hem daarover praten. Terwijl hij praat 

film je het gezicht. Maar na het interview kun je vragen of hij nogmaals door het album 
bladert terwijl je de handen, de beelden in close-up filmt

● laat de persoon een minuut lang (en dat is echt heel lang) in de camera kijken terwijl je 
hem close filmt, je zal zien dat zijn gezichtsuitdrukking verandert

● zeg niets en vraag de persoon ook om niets te zeggen, dit kan een magisch moment zijn 
  

B. TIPS VOOR INTERVIEWS 
 

Het is vooral belangrijk dat je de persoon die je zal interviewen zichzelf laat zijn en dat jij echt 
geïnteresseerd bent in zijn / haar verhaal. Dat is echt het allerbelangrijkste, de rest gaat vanzelf, 
vertrouw erop. Film betrokken, van binnenuit, met je hart.
  
Zoek een rustige en mooie plek om de interviews op te nemen. Let er bv op dat de radio 
niet aanstaat of dat er een hond rondloopt die constant blaft, of andere geluiden die ruis 
veroorzaken.
  
Probeer zoveel mogelijk op ooghoogte te filmen en close, zodat je later bij het bekijken van de 
beelden ook echt contact hebt met de persoon die gefilmd wordt . Zet de camera dicht bij jou 
zodat de lens en jij dicht bij elkaar zijn maar dat de persoon toch nog jou kan zien en dat jij nog 
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contact hebt met hem. Jij en de camera vallen nagenoeg samen, bij het bekijken van de film 
achteraf zal het zo lijken of de geïnterviewde in de lens kijkt.
  
De micro zit vooraan op de camera: hou hiermee rekening bij het maken van interviews. Ga 
dicht genoeg bij de mensen zodat het geluid goed is opgenomen. Daarom is het ook beter 
om je als cameraman/vrouw zelf te verplaatsen dan om te gaan zoemen. Gebruik altijd een 
koptelefoon om het niveau van de klank te controleren. Het niveau kan je ook zien op de 
scherm van je camera, als het niet zo is druk op de knop “Display”.
 
Wees absoluut niet bang van stiltes, na een stilte volgt heel vaak het meest interessante.
Laat altijd een paar seconden voor en na je vragen (probeer de geïnterviewde persoon niet te 
onderbreken), zo is het gemakkelijker om te knippen.
  
Vraag, als het mogelijk is, dat de persoon je vragen in zijn antwoord herhaalt. Zo wordt het 
antwoord autonoom ten opzichte van je vraag en wordt direct bruikbaar in de montage (zodat je 
weet waarover ze praten als je het antwoord alleen hoort).
  
Probeer je interesse in de persoon niet te uiten via ‘hmm, hmm, ja, jaja’ maar door je ogen te 
laten spreken. Anders zit je met heel veel ruis op de geluidsband en dat komt heel vreemd 
over want jij komt niet in beeld.
  
De bewegingen van de camera moeten altijd intentioneel en beheerst zijn. Als je een vast shot 
wilt (voor een interview bijvoorbeeld), gebruik liever een statief of denk aan een manier om je 
camera stil te houden.
 
 
C. HANDLEIDINGEN WINDOWS MOVIE MAKER
 
http://ict.kathotielt.be/wlmm/index.html
 
http://www.onzetv.be/uploads/1251986647-1251986537419-monteren-met-windows-movie-
maker.pdf
 
https://www.google.com/search?
q=video%20tutorial%20movie%20maker&hl=nl&lr=lang_nl&tbm=vid
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