Een lipdub maken bij ‘Al Die Lichtjes’
Maak een bijzondere kerstgroet met de hele school
Benodigdheden

Wat is een lipdub?
Een lipdub is een videoclip die in een keer is
opgenomen. Met camera en (draadloze) speaker loop
je een route. Langs deze route staan kinderen,
leerkrachten, medewerkers van school verspreid die
allemaal een gedeelte van het lied ‘Al Die Lichtjes’
zingen, meespelen, dansen of uitbeelden. Aan het eind
van de lipdub komt iedereen bij elkaar op bijvoorbeeld
het schoolplein of in de gymzaal en met elkaar sluit je
de lipdub af.

Stap 1: wie
Bedenk met welke groepen
je de lipdub wilt gaan
maken. Schoolbreed, met
bepaalde groepen of
misschien maak je de lipdub
alleen met je eigen groep.

Camera of telefoon met camera
Draadloze speaker
Audio van het lied om af te spelen
op de speaker (zie Downloads)
Leuke rekwisieten, decor, aankleding
Achtergrond afbeelding om als begin
te gebruiken (zie Downloads)

Stap 2: wat
Verdeel het lied over de groepen
en studeer in. Bijvoorbeeld:
Couplet 1 = groep 8
Refrein 1 = alle kleuters
Couplet 2 = groep 7
Refrein 2 = groep 3
Enzovoorts.

Stap 3: hoe
Bepaal na het verdelen wie
wat gaat doen. Zingen jullie
of bespelen jullie ook een
instrument? Misschien
dansen jullie wel mee of
beelden jullie de tekst uit.
Alles is mogelijk!

Stap 4: waar

Stap 5: waarmee

Stap 6: repeteren

Bedenk een leuke route door
de school. Het is belangrijk
dat er voldoende ruimte is
om de route af te leggen.
Door deuren gaan, trappen
op en aflopen, zowel binnen
als buiten filmen zorgt
ervoor dat de lipdub nog
leuker wordt!

Maak afspraken over
kleding, decor, rekwisieten,
attributen enzovoorts. Moet
er geknutseld worden of
neem je dingen van thuis
mee? Zorg dat iedere
afzonderlijke groep goed
weet wat er verwacht wordt.

Oefen goed zodat iedereen
weet wat er moet gebeuren.
Doe eerst een proefopname.
Zo weet de ‘opnameploeg’
precies wat de moeilijke
stukjes zijn, waar zij snel of
juist wat langzamer moet
lopen enzovoorts.

Stap 7: Opnemen

o
o

Tijd voor de echte opname! Zorg
dat iedereen in positie staat,
zodat iedereen precies op tijd
doet wat er geoefend is wanneer
de camera voorbij komt. Als de
route is afgelegd en alles is
gefilmd is de lipdup klaar om
afgemaakt te worden!

o
o
o

o

Er is minimaal 1 cameraman/vrouw nodig en 1 geluidsman/vrouw
Er kan al gefilmd worden met een goede camera van een telefoon,
een kwalitatief betere camera heeft de voorkeur.
Je kunt er voor kiezen de audio van het lied nog apart onder de lipdub
te monteren, maar dit hoeft niet. Zie Downloads bij het lied.
Zorg dat de geluidsman/vrouw altijd achter de camera loopt en niet in
beeld te zien is!
Wanneer een groepje meerdere keren op verschillende plekken langs
de route te zien is, moet dit groepje zich uit het zicht van de camera
naar de volgende plek kunnen verplaatsen.
Gebruik de audio met lang intro om te starten met een gesproken
kerstgroet voor iedereen!
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