Handleiding voor een virtueel koor filmpje
1. Zorg dat je het liedje goed kent; tekst, uitspraak, dynamiek…(Je hebt geen buurvrouw of
-man om op terug te vallen of op mee te liften)
2. Zorg dat je stem goed opgewarmd is.
3. Zorg dat je fit bent en ongestoord kunt zingen.
4. Schroom niet; iedereen vindt het spannend om te doen en de meeste mensen vinden het
niet fijn zichzelf terug te horen en te zien. Bedenk je dat je straks net als in het koor een
onderdeel van een groter geheel bent. En maak je een grote blunder kun je de opname altijd
opnieuw doen, in die zin is het minder spannend dan een live- optreden.
5. Zing het liedje met dezelfde inzet, energie en emotie als dat je bij een optreden zou doen
6. Houd je aan de afspraken en aanwijzingen van de dirigent. Het lijkt of je een solo-optreden
geeft, maar dat is niet zo.
7. Maak geen 10 opnames na elkaar (ongemerkt wordt je energie en spontaniteit minder. Als
het echt niet goed genoeg is voor je gevoel, oefen het nog een paar keer en neem het later
nog eens op)
8. Kijk het terug; Wees kritisch, maar ook niet té kritisch. In de mix is een klein foutje wel weg te
werken.
9. Heb plezier!
En de technische aspecten:
1. Je hebt twee apparaten nodig. Eén om via oortjes of een koptelefoon de begeleiding op af te
spelen, en de andere om jezelf te filmen en je stem op te nemen. Op de opname mag dus
alleen je eigen stem te horen zijn.
2. Houd de telefoon waarmee je jezelf filmt verticaal. Zet ‘m het liefst neer zodat het beeld niet
beweegt.
3. Zorg dat je gezicht goed groot in beeld is
4. Probeer de camera van de telefoon op ooghoogte te zetten. Te laag zorgt voor minder mooie
beelden (onderkinnen en plafonds)
5. Kijk zoveel mogelijk in de camera van je telefoon. Dat is dat oogje midden bovenaan. Kijk dus
niet naar jezelf op het scherm, maar daar net boven.
6. Zorg voor goed licht; goed licht komt van voren en/of opzij. Licht van achteren zorg ervoor
dat je minder goed te zien bent en de achtergrond meer aandacht trekt, ga dus niet met je
rug naar een raam staan.
7. Zorg voor een rustige achtergrond. Een effen muur of deur geeft een veel fijner beeld dan
een drukke keuken of boekenkast. Je kunt ook met de groep afspreken alleen een witte
achtergrond te gebruiken.
8. Maak kledingafspraken binnen het koor
Graag verwijzen we naar 3 ChorusOnline arrangeurs die ervaring hebben in het samenstellen van al
deze filmpjes tot een mooi uniek geheel.
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