Uitleg Dance Monkey opname

Hey! Leuk dat je mee wilt doen aan de grootste schoolband van heel Nederland! We gaan met alle basisscholen
uit Sneek het nummer Dance Monkey instuderen! Hierbij kun je meedoen in een van de 3 onderdelen:
1) Makkelijk Ritme
2) Middel Ritme
3) Moeilijk Ritme
De ritmes worden meegedaan in de muziek, zodat je hoort wat je moet doen. Dit ritme mag je maken hoe jij dit
wilt, trommel met je handen op de tafel, op je buik, op een aantal pannen (Wel even met je ouders overleggen!)
of als je een ander idee hebt hoe je dit ritme kan laten horen, mag dat ook!
Voorbereiding opname
Voordat je kan gaan opnemen zijn er een aantal dingen belangrijk om in de gaten te houden:
•
•
•
•
•
•

Speel de clicktrack af op een ander device dan waarmee je opneemt (bv. afspelen op je
laptop en opnemen met je telefoon/camera)
Gebruik voor het afspelen van de clicktrack een koptelefoon (anders wordt het afspeelgeluid
namelijk ook opgenomen. En dat willen we niet)
Ga bij voorkeur voor een witte / lichte achtergrond staan
Hou je telefoon tijdens het opnemen in landscape (in de breedte)
Oefen het alvast een keer!
Spreek niet mee met de opname, de “Appel peer” etc, is puur voor de aantal lettergrepen :D

De opname
•
•
•
•

Zet je telefoon op 'record' (opnemen) vóórdat je de muziek aanzet.
Als je telefoon op opnemen staat, kun je daarna de muziek aanzetten
Tel: 1, 2, 3, 4 hardop mee, op die manier tellen jullie af voor de muziek, en kunnen wij alles precies recht
onder elkaar zetten.
Wacht na de opname 5 seconden voor je de opname stopt. Hier kun je bijvoorbeeld even zwaaien!

Wel doen:
•
•
•
•
•

Telefoon stabiel neerzetten. Bijv. in statiefje of dat iemand anders je filmt
Je bent in beeld van je hoofd t/m ongeveer je middel (landscape, horizontaal)
Tel mee van tevoren zoals we hebben aangegeven, zo krijgen we het strak onder elkaar.
Neem de beste camera, de voorcamera is vaak minder goed dan die achterop zit.
Zorg dat je vriendjes en vriendinnetjes ook mee doen, iedereen mag meedoen! Zo gaan we een zo groot
mogelijk schoolorkest maken!

Niet doen:
•
•
•
•

Niet de telefoon tijdens het filmen draaien
Niet spelen wanneer er weinig licht is, dan wordt het super donker
Niet spelen wanneer er een hele felle lichtbron is, dan ben je net een engel(tje)
Niet laten merken als je iets fout doet, dit valt in het grote geheel toch niet zo goed op!

En dan wordt het een filmpje zoals hiernaast!

