WELK (OORLOGS)VERHAAL
MAG VOLGENS JOU NOOIT
VERGETEN WORDEN?

DOE MEE AAN VERHALEN
OM NOOIT TE VERGETEN
EN DEEL JOUW VERHAAL!

Ken jij iemand (op school) die oorlog heeft meegemaakt?
Al meer dan 75 jaar is er hier geen oorlog, maar verhalen van oorlog zijn nog steeds heel dichtbij. De provincie Zuid-Holland vraagt jullie
deze verhalen te verzamelen en hier een filmpje van te maken, zodat ze nooit vergeten worden. Mensen uit oudere generaties hebben veel
bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben misschien wel als kind honger en angst gekend. Of klasgenoten die misschien
wel gevlucht zijn uit een oorlogsgebied. Hoe hebben zij dat ervaren? En wat is voor hen vrijheid? Met jouw filmpje zorg jij ervoor dat al deze
verhalen onder de aandacht worden gebracht en niet vergeten worden.
Veilig verhalen verzamelen
Door het coronavirus moet je voorzichtig zijn met het bezoeken van je oma, opa, buren of klasgenoten om ze te interviewen. Er zijn genoeg
manieren om hun verhaal te verzamelen en je filmpje te maken. Juist nu we zo veel mogelijk afstand moeten houden, is het fijn als we de
tijd nemen en vragen naar ieders verhaal. Bel op, vraag verhalen te delen via een (digitale) brief of interview ze via videobellen.
Het filmpje maken
Je bent helemaal vrij in hoe jij over dit verhaal een filmpje maakt. Pak bijvoorbeeld oude fotoalbums, hobbymaterialen uit de kast of ga
mee op de LEGO revival. Wees lekker creatief om deze verhalen mooi te laten zien. Denk aan een stopmotion animatie, een fotopresentatie
of een getekend verhaal. En leg dit vast in de vorm van een filmpje. Of schakel de hulp in van jouw leraar bij het bespreken en vastleggen
van een verhaal in de klas.

HIERONDER EEN PAAR LINKJES NAAR VIDEO'S
DIE JE VERSCHILLENDE FILMTECHNIEKEN UITLEGGEN:
HOE MAAK JE EEN VIDEO:

EEN SCRIPT MAKEN VOOR
JE FILMPJE:

HOE FILM JE MET
EEN SMARTPHONE:

HOE MAAK IK EEN GETEKENDE
ANIMATIE MET FLIPAGRAM:

EEN STOPMOTIONFILMPJE
MAKEN MET KLEI:

EEN STOPMOTIONFILMPJE
MAKEN MET LEGO:

MONTEREN MET GRATIS
PROGRAMMA: IMOVIE:
Filmpje insturen
Upload tot 15 mei je video op je eigen YouTube kanaal, 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’.
Pak het podium en win!
De provincie selecteert uit de inzendingen, de meest aansprekende en creatief vastgelegde video’s. Op de website www.verhalenomnooittevergeten.nl en onze socials, zoals Facebook en Instagram, plaatsen of reposten we de videolinks naar jouw filmpje. Als jouw
video wordt verkozen tot meest aansprekend, krijgt jullie verhaal een podium op lokale media in de provincie Zuid-Holland. Ook win je
een bezoek van de commissaris van de Koning aan jouw klas.

