
Script film 1 

INT. Keuken, dag 

Alles wordt van bovenaf op een schoon aanrechtblad gefilmd. Er is een vierkant kader 
waarin alleen het op dat moment gekookte onderwerp en daarboven wat tekst te zien 
is. Er is een kok in beeld, maar van hem/haar zijn alleen de handen te zien. Er zijn een 
aantal ingrediënten, die in neutrale schaaltjes ed. geplaatst zijn, zodat er geen merken 
getoond hoeven worden. Één voor één laat de kok de ingrediënten in zien, met daarbij 
hun naam: 

 
Beeld: kipfiletblokjes 

 

Beeld: 2 (gesneden) uien 

 
 

Beeld: (gesneden) champignons 

Beeld: 1 liter boullion 

 

Beeld: Gekookte rijst 
 

Beeld: Een grote braadpan 

Beeld: Gasfornuis 
 

 

 

Beeld: Verschillende kruiden 
 

Tekst: 10 experienced journalists, of a 
very good vintage, from your channel 
(at least 40 years of age) 

Tekst: 2 educators: a journalist and an 
instructor (select grands crus for a 
better result) 

Tekst: 1 training manager 
 
Tekst: several litres of mint tea, vodka 
or coffee to your taste and according to 
the culture 
 
Tekst: 25 bottles of water 
 
Tekst: a meeting room 
 
Tekst: if you have access to a room 
with Electricity: video projector. 
Otherwise: around 30 kilograms of 
photocopied documents or, for a 
premium version, 10 USBs 
 
Tekst: a generous amount of good 
humour, to make sure you get a well-
blended sauce 

Als alle ingrediënten zijn voorgesteld is het tijd om te koken. De grote braadpan 
wordt op het vuur gezet en hierin worden de kipfilet en uien aangebakken. (1) 
Daarna worden de champignons bij de pan in gedaan en meegebakken. (2) 
Als de drie ingrediënten er goed uitzien, wordt de bouillon erbij in gegoten. (3) 

Af en toe wordt het mengsel omgeroerd met een houten lepel, terwijl het een beetje 
afkoelt (4) en dan worden de kruiden eraan toegevoegd. (5) Hierna wordt het gerecht 
overgegoten in een mooie schaal en er wordt een schaal met rijst naast gezet. (6)  

Uiteindelijk zal er een portie rijst en jagerskip in een diep bord worden geserveerd en 
er wordt, met een lepel, een hap van genomen. (7)  

De film maakt plaats voor het VN-logo.  



 

 

De cijfers uit het bovengenoemde recept komen overeen met de (tekst) stappen uit het 
boek:  

 



Script film 2 

INT. Keuken, dag 

Alles wordt van bovenaf op een schoon aanrechtblad gefilmd. Er is een vierkant kader 
waarin alleen het op dat moment gekookte onderwerp en daarboven wat tekst te zien 
is. Er is een kok in beeld, maar van hem/haar zijn alleen de handen te zien. Er zijn een 
aantal ingrediënten, die in neutrale schaaltjes ed. geplaatst zijn, zodat er geen merken 
getoond hoeven worden. Één voor één laat de kok de ingrediënten in zien, met daarbij 
hun naam: 

 

Beeld: 200 ml water 
 

Beeld: 100 gr boter 

Beeld: 100 gr bloem 
 

Beeld: 3 eieren 
 

 

Beeld: 250 ml slagroom 
 

Beeld: 1 zakje vaniljesuiker 

Beeld: beetje zout 

Beeld: fornhuis 

Beeld: pan 

 
 

Beeld: spatel  

Beeld: beslagkom 

Beeld: mixer 

 

Beeld: spuitzak 

Beeld: oven 

 
 

 

Tekst: unlimited stock of out-of-the-
box thinking 

Tekst: 1 kilo of vision 

Tekst: 1 mixed bag of extra stron 
impact on people’s lives 

Tekst: At least 2 key supporters: Swiss 
Confederation and the Republic and 
State of Geneva 

Tekst: 2 cups of media analysis and 
monitoring expertise 

 
Tekst: Essence of International Geneva 

Tekst: A pinch of inspiration 

Tekst: hours of creative brainstorming 

Tekst: Old set of silos, aged and 
smoked, with a lump of resistance to 
change 

Tekst: 2 series of PCP workshops 

Tekst: Meetings and briefings to taste 

Tekst: Healthy spice plend: passion, 
curiosity, innovation, courage, 
ingenuity and perseverance 

Tekst: “Need for change” oil 

Tekst: 50+ partner organizations 



 

Als alle ingrediënten zijn voorgesteld is het tijd om te koken.  
Het pannetje wordt op het fornuis gezet en daarin worden het water en de boter 
gedaan. (1) Er wordt geroerd tot de boter gesmolten is. (2)  
De bloem en zout worden toegevoegd en met een spatel tot een bal geroerd en weer 
op het vuur gezet. (3) Het mengsel word in een beslagkom gedaan en een voor een 
worden de eieren erdoor gemixt. (4) Het mengsel wordt in een spuitzak geschept met 
de spatel en het hoekje wordt eraf geknipt (5)  
Op een bakplaat met bakpapier worden de soezen een voor een opgespoten en de 
plaat word in de oven gezet (6) 

In een andere kom wordt de slagroom met de suiker opgeklopt en in een spuitzak met 
een klein spuitmondje geschept. (7) Dan zijn de soezen klaar (en afgekoeld) en 
worden gevuld met de slagroom. (8)  
Ze worden opgestapeld op een bordje en er wordt wat poedersuiker over gezeefd. In 
perspectief zien we dat iemand een soesje pakt. (9) 

 

De cijfers uit het bovengenoemde recept komen overeen met de (tekst) stappen uit het 
boek: 

 

 

 

 



  

 


