
Zeg, filmen is dat eigenlijk moeilijk?



Wie ben ik? En waarom ga ik jullie iets vertellen over film?  





v INHOUD

Waarvoor gebruik je video? 
Wat wil jij vertellen met video? 
In welke vorm van video? 
     Bedroom recordings 
     Live Sessies  
     Videoclip 
Tips & Tricks / Let’s get technical
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v Waarvoor? 
v

• Publiek ziet je (naast horen natuurlijk)


• Jouw kans om je persoonlijkheid te laten 
zien


• Verspreiding voor jezelf en fans is gratis 
Facebook/Youtube/Instagram/Snapchat…


• Video werkt (en ook op google)
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v Jouw verhaal

• Wat wil je vertellen? 

• Doelgroep 

• Jouw identiteit 

• Jouw verhaal. Ben jij serieus, grappig,..  

• Dit omzetten naar een visueel verhaal
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v Ja maar, wat nu?

Wil je een band opbouwen met fans? 
= Vlogs of korte Q&A 

Muziek laten horen? 
= Bedroom recordings / Livestream / Videoclip 

Wat is nu 🔥? 

Livestream (Q&A + Muziek) 
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v Ja maar, wat nu?

• Wat is je doel? 

• Schrijf eens uit wat je wilt bereiken. 

• Bedenk wat je wilt uitstralen en wat je wilt 

overbrengen. 
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VORMEN



v
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BEDROOM RECORDINGS

= Simpel en goedkoop 
‘down to earth’ 
Wat nodig? 
Microfoon 
Geluid is belangrijker dan beeld 
Laat je identiteit terugkomen 
Belichten 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vn8phH0k5HI
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https://www.youtube.com/watch?v=N1w-hDiJ4dM&t
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LIVESTREAM

= (ook) Simpel en goedkoop 
Al je Facebook en Instagram ‘fans’ krijgen een notificatie. 
Interactie met je kijkers. Afwisselend muziek / Q&A 
Video blijft staan 
Wat nodig? 
Microfoon of niet… 
Belichten? 
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VIDEOCLIP

= de PERFECTE match tussen muziek en identiteit 
Jouw muziek met jouw visuele visie 
Marketing tool 
Mensen luisteren zelfs op Youtube naar muziek 

TIPS 
Iedereen kent wel een filmmaker of hobby filmmaker 
Budget is geen must. Maakt het wel beter. 
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TIPS & TRICKS

AUDIO 

v



v
TIPS & TRICKS

VIDEO 

v
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TIPS & TRICKS

-Geen storende geluiden van buiten af 
-Vermijd lege ruimtes 
-Gebruik dekens of kussens om geluid op te 
vangen 
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TIPS & TRICKS

Creëer Mise-en-Scène 
Laat iemand jou filmen 
Bereid jezelf voor 
Hou het boeiend 
=Toepasbaar op alles 
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TIPS & TRICKSv

Werk met kleur 

Breng diepte in je beeld 

Maak het professioneel 



v
TIPS & TRICKS

EDITING 

v

Gratis 
iMovie 
Windows Movie maker 
iMovie 
DaVinci Resolve Lite 

Niet Gratis 
Adobe Premiere Pro 
Final Cut Pro 
Davinci Resolve Studio 
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Handige Linkies

Acoustic Treatment: https://www.youtube.com/watch?v=COzDW7HF1LY&t= 

Live gaan op FB: https://www.youtube.com/watch?v=FZtqJE6wwIE 

Home recordings: https://www.youtube.com/watch?v=K9OUuF01clI 

How to make a MUSIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=lasC6ES1nUI 
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https://www.youtube.com/watch?v=COzDW7HF1LY&t=
https://www.youtube.com/watch?v=FZtqJE6wwIE
https://www.youtube.com/watch?v=K9OUuF01clI
https://www.youtube.com/watch?v=lasC6ES1nUI
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Vraag maar raak!
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Stalk mij: 
✉ RJ@BRUUT.co 

📸 @RJCLN 

🖱www.rjcln.com

mailto:RJ@BRUUT.co

