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Zingende
vissen!
Technische
Fiche

1e – Tsja, ik was ergens waar er vissen waren, en ook water. En ik
had mijn camera op zak en die vissen deden zo vrolijk dat dit
gewoon schreeuwde om een grap. Het opnemen van de
soundtrack ging vlot. Het monteren was een kleine klus, maar we
hebben goed gelachen met het einderesultaat. We zijn onze
eigenste grootste superfans!
Inhoud: humor, grappen, flauwekul
Duurtijd: We trachten steeds om <1’ filmpjes te maken
Verspreiding: YouTube; alle links op yespatrick.com
Inhoudsdetails
We zien vissen. Oja, ze zingen of zoiets.

Duurtijd +/36”

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. Dit is het
tweede filmje.
Achter de schermen
Het schrijven van de grappige dialogen/soundbites 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. Nu u nog!
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