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Cursus: Maak je eigen actiefilm

Ook als je niet zelf films wilt maken is dit leuk: een korte, knap gemaakte actiefilm van tien minuten, vol schotenwisselingen en ander geweld. Daarna een handvol films van dezelfde lengte die stuk voor stuk een aspect van het maken van zo'n film uitleggen.
Het YouTube-kanaal Film Riot produceert aan de lopende band video's met tips voor de ambitieuze filmmaker. Pas nog een exposé over het gebruik van het groene scherm, dat goocheltrucs met de achtergrond mogelijk maakt.
Losses is een verhaal over een held die zich moet bewijzen tegenover zijn baas. Op zichzelf al een geslaagde film. En dan volgt een salvo aan wetenswaardigheden in meer dan 50 minuten cursus, verdeeld over zes episodes. Wat zijn geloofwaardige vuurwapens? Hoe voeg je digitaal mooie steekvlammen toe aan de schoten? Wat is gevechtschoreografie en hoe doe je dat? Wat kun je doen in geluidsnabewerking? Maker en presentator Ryan Connolly brengt het allemaal in een moordend tempo. Een ritme van minder dan 120 beats per minute staat niet op zijn repertoire. Gelukkig kan je zo'n video altijd stilzetten en terugspoelen - dat zal nodig zijn.
Er zijn interessante aspecten die niet worden behandeld, zoals belichting, montage en het casten en regisseren van acteurs. Die zitten ongetwijfeld in een andere van de 200 video's op Film Riot - of in een aflevering die nog moet komen. (01:01:32) 

http://www.youtube.com/watch?v=BMhXexbDmv8	BEELD 3:57
http://www.youtube.com/watch?v=RDx83vsLLKk
http://www.youtube.com/watch?v=JWwlxaqvFtc
http://www.youtube.com/watch?v=EJmMhKNpxco
http://www.youtube.com/watch?v=viA2HRh1vHo
http://www.youtube.com/watch?v=pSZvs8hecI0
http://www.youtube.com/watch?v=bhjf9Vp86M8

of als playlist:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5F218CF0B697F371


Drama: Moeder van vier gaat uit

Veel te jonge moeder van veel te veel kinderen heeft gebroken met de vader en komt een oude vlam tegen. Die kans wil ze zich niet laten ontnemen; de kinderen… nou ja, daar regelt ze iets voor. Verloederd, kansarm gezin wordt geloofwaardig neergezet. Je stelt je een klein berichtje in de krant voor. (24:13)

http://vimeo.com/27862959		BEELD 8:11


Humor: Wat doet die gorilla nou?

Show met verborgen camera stopt twee acteurs in redelijk overtuigende gorillapakken en zet ze neer in het apengebied-in-aanbouw van een dierentuin. Voor het oog van het verbaasde publiek schakelen de beesten telkens een tandje bij. Frisbee, golfclubs, fiets… let op de onverbiddelijke climax. (4:38)

http://www.youtube.com/watch?v=byp0q_O1Fss		BEELD 2:45


Animatie: Schilder in gevecht met zijn werk

Schilder gewapend met roller trekt heeft als taak bekladde muren bij te werken. Hij raakt in gevecht met gestalten die nu eens op de muren geschilderd lijken, en dan weer daarvan loskomen en hem aanvallen. Strijd van wit tegen zwart in knappe vermenging van animatie en live action. (1:44)

http://www.youtube.com/watch?v=gsyMiTx_CF8		BEELD 0:32

