
Extra Info 
 
Welkom op deze pagina, waar je alle informatie terugvindt rond de VIDEOCLIP van OZ! We               
willen met àlle leerlingen en leraren een videoclip opnemen, waarin er muziek wordt             
gemaakt én geacteerd én gedanst, over de Goudgele Straat!! Hoe leuk is dat??!! 
 
IEDEREEN kan deelnemen! Hoe meer, hoe liever! Volg deze stappen: 

 
Wat ? 

Je filmt jezelf: al dansend, spelend of zingend òf je neemt een foto van jezelf, als een                 
personage uit het verhaal. Je mag zeker meerdere filmpjes insturen!  
Let goed op de instructies voor het opnemen van elk onderdeel: 
 
DANS: Juffrouw Daisy heeft een dans gemaakt op het liedje van de Goudgele Straat. Het               
filmpje van juffrouw Daisy en de backingtrack waarop je gaat dansen, vind je terug op deze                
pagina. Oefen eerst heel goed het filmpje met juffrouw Daisy. Als dat goed gaat, kan je het                 
dansje oefenen op de backingtrack. Bekijk eerst de opname-instructies zeer goed voordat je             
jezelf gaat filmen.  
 
MUZIEK: Je downloadt je partij (scroll hiervoor naar beneden) en oefent hem zeer goed. Je 
kan hem ook meenemen naar je les. De volgende stap is het leren samenspelen met de 
backingtrack. Ook deze backingtrack vind je onderaan deze pagina. Als dat goed lukt, kan je 
beginnen opnemen. Voor je jezelf opneemt, bekijk je eerst goed de opname-instructies.  
 
WOORD: Ga voor een effen achtergrond staan en maak een foto van je gezicht, terwijl je 
een gekke snoet trekt! Zorg dat je hoofd er goed opstaat, wij knippen je foto uit en maken 
een leuk personage van je! Wie weet word jij de nieuwe leeuw, een pimpoentje of de boze 
heks?! 
 

Hoe? 

Vraag of iemand jou kan filmen. Je kan het ook zelf doen: gebruik hiervoor de camera aan 
de achterkant van je gsm (dus niet de selfie-camera). Zorg dat de camera verticaal wordt 
gehouden. Filmpjes die horizontaal gefilmd zijn, kunnen jammer genoeg niet gebruikt 
worden. Maak je filmpje op een plaats met voldoende licht en een goede klank (dus niet in 
de badkamer). Wanneer de ruimte te donker is, kan je er een lampje bijzetten. Let op dat het 
filmpje/de foto niet overbelicht is.  
 
Voor de dansers: Zorg ervoor dat vooral jijzelf in beeld staat en zo weinig mogelijk van je 
omgeving. Zorg voor een goede belichting. Vergeet niet te lachen naar de camera :) 
 



Voor de muzikanten: Zorg ervoor dat vooral jijzelf in beeld staat, dus zo weinig mogelijk van 
de omgeving en de pupiter laten zien. Het is leuker om naar jou te kijken in plaats van naar 
de pupiter. Sluit je hoofdtelefoon aan op je computer of tablet, zodat het geluid van het 
filmpje niet in de opname zit. De backingtrack mag niet te horen zijn op de opname. Leg je 
gsm/opname-apparaat minstens 1,5m bij je vandaan tijdens de opname. Een goede 
opstelling kan je zien op onderstaande foto:  
 

 

 
Waar en wanneer?  
 
Alle filmpjes en foto’s dienen binnen te zijn VOOR maandag 22 juni om 10u!  
 
Stuur je filmpjes en foto’s naar: muzieklesonline@gmail.com 
 
 
Als er vragen zijn, aarzel niet om je leerkracht te contacteren! 
 
VEEL PLEZIER!!! 
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