Stempelen vierkant, rond
en driehoek wat maak jij
erallemaal mee?

Bee-Bot

Bee-Bot

Ik zie, ik zie wat jij
niet ziet

Prentenboek een verhaal?
Hoe werkt de boekdrukkunst?

Beeldverhaal

Etsen, kunst of kennis?

Fijn on-line

Making the News

Geleiding met Makey
Makey

Grunt en Ultimaatjes

To print or not to print...

Van post tot WhatsApp

Meme Machine

poster van de vrijheid

Reclame!

Reclametrucjes

Skillslab

Geleiding met
Makey Makey

Meme
Machine

Knoppenvaardigheid
Geometrische vormen
met Doodle 3D
Tangramlamp Lasersnijden
Verhalenfabriek
Verhalenfabriek

Verhalenfabriek
Voor kinderen van groep 7 en 8
Verhalenfabriek
In deze workshop leren je leerlingen hoe beeldverhalen worden gemaakt door het maakproces
te analyseren en zelf een eigen fictiefilm te maken!
Iedereen heeft tegenwoordig een verhalenfabriek op zak: via je smartphone kun je je eindeloos
onderdompelen in beeldverhalen als films, series en YouTube video’s. Beeldverhaalmakers
maken gebruik van vijf trucjes waarmee ze ervoor zorgen dat beeld een verhaal vertelt waar jij
als kijker volledig in mee wordt gezogen. We leggen de trucjes daarna stuk voor stuk uit zodat je
de volgende keer als je een beeldverhaal ziet met andere ogen kijkt. Vervolgens passen de
leerlingen deze zelf toe tijdens het maken en monteren van een eigen fictiefilm. Dit doen zij in
groepjes van maximaal 5 leerlingen, zodat iedere leerling een rol in de eigen filmcrew kan
vervullen.
Aansluiting kerndoelen PO
Kunstzinnige oriëntatie
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te gebruiken om er mee te communiceren.
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Praktische informatie
Geschikt voor leerlingen in groep 7/8
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Prijs: €250 per groep
- Op locatie: bijkomende reiskosten
Voorbereiding: download de handleiding voor de begeleiders
Nu boeken
Vul onderstaand formulier in om deze workshop aan te vragen. Heb je vragen, neem dan
contact met ons op.
T 035 – 677 5444 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur)
E groepsbezoek@beeldengeluid.nl
Locatie
Beeld en Geluid in Hilversum
Op locatie (bij ons op school)

