
 
WIE-WAT- WAAR Wedstriid film maken  

Duidelijk is dat de film aan de normen van de jury moet voldoen, dus volg de cursus van Midden 
Nederland jureren.  
 
Wat zijn de normen van een kritiserende filmkijker:   

1- De kijker moet de hele film geboeid blijven.  
2- De kijker moet geboeid worden door spel dat vertoont wordt.  
3- De kijker moet dingen zien welke hem nieuw voorkomen of juist in zijn interesse sfeer zijn  
4- De kijker moet mooie opnamen zien  
5- De kijker is ook toehoorder, tijd van de stomme films is voorbij.  

De basis stelling is nog steeds --- WIE--WAT---WAAR---WANNEER--WAAROM  

Eerst gaan we uit voor welke doelgroep film ik. Dat is niet de jury want men weet niet hoe ze denkt. 
De hoofdzaak is dat men de film maakt voor meerdere geïnteresseerde mensen.  
Ook in principe voor niet geïnteresseerden, maar de film moet dan zo indringend zijn dat zij ook 
kijken. Meestal is dit voor de familie of kennissen kring, maar ook voor de jury of filmclub. Geef 
duidelijk aan onder welke omstandigheden de film zich afspeelt. Geef duidelijk aan waar de film is 
opgenomen, zodat de bereisde mensen onder ons zich gaan thuis voelen.  
WANNEER- Tijdsbepaling geeft sfeer, ochtend, middag ,avond ,jaargetijde etc. 
WAAROM- De film moet duidelijk zijn thema aangeven. 
 
Films hebben een eigen karakter.  
Reportage: Dat is een verslag van een gebeurtenis b.v. trouwfilm, vakantie film, kunstactiviteit, 
geboorte, jubileum  
Documentatie: Deze films gaan diep in op de feiten en meningen van het onderwerp.  
Speelfilm: Het verhaal moet verassend zijn.  
Natuurfilm: Hierin moet de groei en bloei goed tot uiting komen, ook van dieren.  
Voor de genoemde karakters moet een film standvastig zijn, niet steeds een andere vorm in de zelfde 
film komen. Een afgerond geheel maken.  
 
Algemeen 
Een film moet veel close ups vertonen. Passende achter grond muziek. Warmte uitstralen en binding 
geven.  
Interview: Mensen die iets vertellen boeien direct.  
Afwerking: Inleidende titel, middenstuk is het speelgedeelte, mooie afsluiting.  

PTC Filmclub Filmvogels Huizen  
 

 


