
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.  

 


