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Planning: 

 
Tijd: Locatie: Wat: 

11:00 Saxion Gear ophalen 

11:15 Atak kantoor Susan meeten 

11:30 Atak grote zaal foyer Licht en gear opbouwen 

12:00 Bar Figuranten instructies geven en begin filmen 
shot 7, 4, 5, 6. 

12:45 Bar Filmen shot 12, (13), 14, 15/21 

13:30 Atak grote zaal foyer Pauze figuranten/licht ombouwen naar balie 

14:00 Muntenbalie Figuranten instructies geven en filmen shot 16, 
9, 17, 10, 19, 8, 21 

14:45 Saxion  Pauze figuranten/slider ophalen 

15:15 Muntenbalie Filmen shot 18, 11, 20, 2, 3, 1 

16:00 Atak grote zaal foyer It’s a wrap! Figuranten naar huis, gear 
opruimen, Susan bedanken 

16:30 Daan’s huis Spullen bij Daan achterlaten.  
NB: Slider kan pas om 15 uur opgehaald worden, shots met slider dus tot laatst bewaren! 

 

 

Benodigdheden filmen: 
 Camera  reflectiescherm 

 Accu’s  filmstatief 

 Objectieven: 50mm, 24-70mm, 
105mm macro 

 Slider (later ophalen) 

 SD kaarten  laptop 

 redheads 4x  prints van script 

 haspel 2x  productieboek 

 dimmers 3x  eten voor crew en figuranten 

 filters  pen 

 

      Props balie:        Props bar: 

 Jassen (figuranten)  Atak munten 

 Geld (briefjes of munten)  Bierglazen 

 Atak munten  Tap 

 Kledinghangers (?)   
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Script  
 

1. INT. Avond – Atak muntenbalie (functie-eiland) 

Langzaam schuift het beeld de hoek om en zien we de balie. Er staan een aantal jongeren bij die 

munten willen kopen of hun jas op willen hangen. De balie heeft echter geen medewerkers aan het 

werk. Terwijl het beeld langs de balie gaat, legt er iemand geld voor munten op de balie. Hieruit 

‘groeit’ een stukje artwork.  

 

2. INT. Avond – Atak bar (foyer) 

Ook hier staan een aantal jongeren voor de bar te wachten tot ze geholpen worden. Ze tikken met 

muntjes op de bar maar worden door niemand geholpen. Wanneer iemand zijn muntjes naast een 

leeg glas op de bar legt, begint dat glas zich te vullen met artwork.  

 

3. INT. Avond – Atak muntenbalie (functie-eiland) 

We staan achter de balie en kijken naar de klanten. De artwork op de plek van het geld is nog steeds 

aan het groeien. Één van de klanten ziet dat, en legt haar jas op diezelfde balie. Ook hier begint de 

artwork te groeien.  

 

4. INT. Avond – Atak bar (foyer) 

We staan aan de zijkant van de bar. Voor de bar staat nog steeds een aantal mensen. Ze wachten op 

een drankje. Achter de bar begint de artwork van het glas groter en groter te groeien en neemt de 

volledige plek van een barman in. Er verschijnen typische bar-dingen (bier, ijsklontjes, rietjes, etc. ). 

 

5. INT. Avond – Atak muntenbalie(functie-eiland) 

De artwork is volledig aanwezig en helpt alle klanten. Na een tijdje groeit de artwork groter en 

verandert van vorm. Langzaam maar zeker is de promotietekst te lezen en wordt het beeld 

(achtergrond) donker.  

    

Het beeld wordt volledig zwart en het logo van Atak verschijnt met daaronder het webadres.  
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Shotlist 
 

Scene Shot Locatie Shotsize Beweging  Omschrijving  

1 1 Balie 
(voor) 

XLS Crab Het beeld schuift de hoek om, we zien mensen die munten 
willen kopen of hun jas op willen hangen voor de balie staan 

 2 “ XCU - Iemand legt wat geld op de balie 

 3 “ MS - Uit het geld begint de artwork te groeien 

2 4 Bar LS – os 
jongen 

Zoom in Er staan jongeren voor de bar te wachten, maar er staat 
niemand achter de bar, iemand tikt met een muntje op de bar 

 5 “ CU (Pan 
up>down) 

CU van muntje. Iedere keer als het muntje de bar raakt is er 
een ‘vonkje’ artwork. De persoon legt het muntje op de bar 

 6 “ XCU Zoom out De artwork groeit steeds groter en het beeld zoomt er mee uit 

 7  “ MLS - Ook de glazen/een glas op de bar vult zich met artwork. 

3 8 Balie 
(achter) 

CU Crab <- Het beeld glijdt over de bar. Bij het geld is de artwork aan het 
groeien 

 9 “ MS - De balie is te zien, rechts is de artwork 

 10 “ CU - Klant ziet artwork, begint jas op balie te leggen 

 11 “ CU -> Crab 
achteruit 

Jas belandt op balie, er groeit onmiddellijk artwork uit.  

4 12 Bar LS - Op de bar is de artwork aan het groeien 

 13 “ MS Crab -> (Achter de bar) het artwork loopt over uit het glas en groeit 
over de hele bar heen.  

 14 “ BCU Focus pull Iemand trekt snel zijn hand van de bar af, al snel komt de 
artwork daarvoor in de plaats.  

 15 “ CU - Persoon is blij met biertje/muntjes 

5 16 Balie 
(achter) 

XLS - De artwork is aanwezig en helpt alle klanten: muntjes en 
jassen 

 17 “ BCU - Close van artwork 

 18 “ CU Focus pull 
OF crab 
achteruit 

Op de balie: focus gaat van de muntenartwork naar de 
garderobe-artwork 

 19 “ CU - Reactie van klant 

 20 “ MS Crab up^ Beeld gaat omhoog naar waar het donker is, artwork volgt en 
verandert in promotietekst 

Extra 21 Balie (B)CU - Reacties, handelingen etc.  

 

Shots die bij de balie gefilmd worden: 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, (21) =13  

Shots die bij de bar gefilmd worden: 

4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, (21)   =9 

Shots waar (eventueel) gebruik gemaakt kan worden van een slider (liefst laatst filmen): 

1, (6), 8, 11, 13, (18), (20)  
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Filmvolgorde 
 

Scene Shot Locatie Shotsize Beweging  Omschrijving  

2 7  “ MLS - Ook de glazen/een glas op de bar vult zich met artwork. 

2 4 Bar LS – os 
jongen 

Zoom in Er staan jongeren voor de bar te wachten, maar er staat 
niemand achter de bar, iemand tikt met een muntje op de bar 

2 5 “ CU (Pan 
up>down) 

CU van muntje. Iedere keer als het muntje de bar raakt is er 
een ‘vonkje’ artwork. De persoon legt het muntje op de bar 

2 6 “ XCU Zoom out De artwork groeit steeds groter en het beeld zoomt er mee uit 

4 12 Bar LS - Op de bar is de artwork aan het groeien 

4 13 “ MS Crab -> (Achter de bar) het artwork loopt over uit het glas en groeit 
over de hele bar heen.  

4 14 “ BCU Focus pull Iemand trekt snel zijn hand van de bar af, al snel komt de 
artwork daarvoor in de plaats.  

4 15 “ CU - Persoon is blij met biertje/muntjes 

5 16 Balie 
(achter) 

XLS - De artwork is aanwezig en helpt alle klanten: muntjes en 
jassen 

3 9 “ MS - De balie is te zien, rechts is de artwork 

5 17 “ BCU - Close van artwork 

3 10 “ CU - Klant ziet artwork, begint jas op balie te leggen 

5 19 “ CU - Reactie van klant 

3 8 Balie 
(achter) 

CU Crab <- Het beeld glijdt over de bar. Bij het geld is de artwork aan het 
groeien 

Extra 21 Balie (B)CU - Reacties, handelingen etc.  

5 18 “ CU Focus pull 
OF crab 
achteruit 

Op de balie: focus gaat van de muntenartwork naar de 
garderobe-artwork 

3 11 “ CU -> Crab 
achteruit 

Jas belandt op balie, er groeit onmiddellijk artwork uit.  

5 20 “ MS Crab up^ Beeld gaat omhoog naar waar het donker is, artwork volgt en 
verandert in promotietekst 

1 2 “ XCU - Iemand legt wat geld op de balie 

1 3 “ MS - Uit het geld begint de artwork te groeien 

1 1 Balie 
(voor) 

XLS Crab Het beeld schuift de hoek om, we zien mensen die munten 
willen kopen of hun jas op willen hangen voor de balie staan 
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Filmplan balie 
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Filmplan bar 

 


