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1e – Tsja, ik heb een hele rits video’s in het Publieke Domein (vrij van
rechten) waar ik compleet nieuwe creaties mee kan/mag maken.
Uiteraard maak ik er alleen maar grappige nieuwe videoclips van
;-) Opgelet: deze bewerkingen voorzien het eindresultaat wel van
copyright. Dit zijn zogenaamde “derivatieve werken” of
“composite works”.
Inhoud: humor, grappen, flauwekul
Duurtijd: We trachten steeds om 1’ filmpjes te maken
Verspreiding: YouTube; alle links op yespatrick.com
Inhoudsdetails
We zien de lancering van een raket met
astronauten die richting Mars zullen vliegen.
De vluchtbegeleider op de lanceerbasis die
frekwent in contact is met de bemanning
lanceert soms een Tweet om hen te
entertainen. Maar stellen zij dit wel op prijs, en
zijn de Tweets wel grappig?

Duurtijd +/1’

2e Omdat ik sowieso toch een website heb opgezet om de
podcasts (links) te plaatsen, leek het me wel leuk om bovendien
nog wat andere creatieve nonsens toe te voegen.
Achter de schermen

© YESPATRICK.com

Het schrijven van de grappige dialogen voor dergelijke videoclips
is ontzettend fun. Het maken (inspreken & monteren) ervan was
een serieuze uitdaging bij momenten. Maar we hadden uiteraard
wel een reuze tijd tijdens de productie en lachten ons gedurig een
kriek.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en
evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt
deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken,
mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

