Doe mee met de thuiswerkopdracht
‘Verhalen om nooit te vergeten’
in het kader van 75 jaar vrijheid
‘Verhalen om nooit te vergeten’
Mensen uit oudere generaties hebben veel bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. De provincie Zuid-Holland
vraagt jullie deze verhalen te verzamelen en hier een filmpje van te maken, zodat ze nooit vergeten worden.
Deze mensen hebben misschien wel als kind bloembollen moeten eten, omdat er geen ander eten was. Of met gevaar
voor eigen leven in een gammel bootje de Biesbosch doorkruist, richting bevrijd gebied. Of misschien moesten ze wel hun
huis uit toen de Atlantikwall gebouwd werd. Met jouw filmpje zorg jij ervoor dat deze bijzondere verhalen niet vergeten
worden.

Veilig verhalen verzamelen
Door het coronavirus kan je niet bij oma en opa of andere ouderen op bezoek gaan om ze te
interviewen. Maar er zijn wel heel veel andere manieren om hun verhaal te verzamelen en je filmpje
te maken. Juist nu ouderen binnen moeten blijven is het heel fijn als je de tijd neemt om ze te vragen
naar hun verhaal. In de oorlog moesten je opa en oma ook binnen blijven en konden ze niet naar
school, misschien hebben ze nog wel tips hoe ze die tijd doorkwamen! Bel ze op, vraag ze hun
verhalen op te schrijven in een ouderwetse brief of interview ze via beeldbellen met Skype of Whatsapp.

Het filmpje maken
Je bent helemaal vrij in hoe jij over dit verhaal een filmpje maakt, dus wees lekker creatief. Pak oude fotoalbums, knutselspullen
of je favoriete speelgoed uit de kast om deze verhalen mooi te laten zien. Denk aan een stopmotion animatie met knuffels, een
fotopresentatie of een getekend verhaal!
Hieronder een paar linkjes naar video’s die je verschillende filmtechnieken uitleggen:

Hoe maak je een video:

Hoe maak ik een
getekende animatie
met Flipagram:

Een script maken voor je
filmpje:

Een stopmotionfilmpje
maken met klei:

Hoe film je met een
smartphone:

Een stopmotionfilmpje
maken met LEGO:

Monteren met gratis
programma: Imovie:

Filmpje insturen
Upload t/m 30 april je video op je eigen YouTube kanaal of die van je ouders of school met #verhalenomnooittevergeten
in de titel. Hierna kun je deze videolink met ons delen via www.verhalenomnooittevergeten.nl
Wij voegen je video toe aan een speciale afspeellijst op het YouTube kanaal ‘Verhalen om nooit te vergeten’.

Winnen
De provincie selecteert de meest bijzondere video’s die ingezonden worden. Als jouw video hierbij hoort, krijgt deze een
podium op RTV West en Rijnmond. De geïnterviewde ouderen krijgen als dank voor hun verhaal het boek ‘De bevrijding
volgens ooggetuigen’ van de provincie Zuid-Holland.

