
 

 

 

 

Deleted Scenes  

• Tijdsduur: 3 uur, 9.00 – 12.00 en 13.00 – 

16.00 uur + filmvertoning en gastles op 

school. 

• Kosten: vanaf € 350,- (BTW vrijgesteld en 

afhankelijk van groepsgrootte) inclusief 

gastles met filmvertoning op school.  

• Aantal leerlingen: max. 36 leerlingen. 

• Niveau: VMBO/HAVO/VWO 

 
Inhoud workshop 
 
Deze filmworkshop is een combinatie van een 
korte film kijken, een gastles van de maker en een 
workshop bij Digital Playground. Centraal staat de 
film Porfotto, van de Rotterdamse filmmaker Edson 
da Conceicao. 

We kennen films als een zorgvuldig gesorteerde 
verzameling scenes die samen een verhaal 
vertellen. Maar er is meer. Ook wat niet in een film 
te zien is kan bijdragen aan het verhaal. Zaken die 
worden weggelaten stimuleren de verbeelding. De 
kijker neemt zijn eigen ervaringen en achtergrond 
mee bij het invullen van de beelden die we niet 
zien. Dat is wat we willen aanspreken in deze 
workshop. Wat denk jij dat er is gebeurd voordat 
de jongens in Porfotto de overval plegen waar de 
film mee start? Waarom zijn de personages zoals 
ze zijn? Het resultaat van de workshop is een door 
de leerlingen zelf gefilmde scene die in de film had 
kunnen zitten. Een Deleted Scene. 

De workshop start al op school met het kijken van 

de film en een gastles (1 lesuur) door regisseur 

Edson da Conceicao of een van de leden van zijn 

productieteam. In de film vertelt hij het verhaal van 

drie vrienden in de wijk Spangen en de 

levensbepalende keuzes die ze maken. In de 

nabespreking, die ingaat op filmtechnieken, 

storytelling en karakterontwikkeling wordt al vooruit 

gekeken naar de workshop bij ons die we bij 

voorkeur kort daarna plannen. 

In de workshop krijgen de leerlingen het 

storyboard van een scene die niet in de film zit en 

die niet helemaal af is. De opdracht is deze scene 

te verfilmen en het ontbrekende deel zelf in te  

 

 

 

vullen. De leerlingen werken in groepjes van 4 a 5 

leerlingen samen en we filmen met iPads. Ons 

medialab en de omgeving vormen de locatie. 

Welke shots gebruik je om het verhaal te 

vertellen? 

Aan de einde van de workshop worden de 

resultaten met elkaar teruggekeken op het grote 

scherm.  

 

Leerdoelen 

• Beleven; leerlingen kijken met een open 
blik naar de wereld om hen heen en door 
de ogen van de filmmaker.  

• Verwoorden; De leerling leert de eigen 
waarneming bewust en doordacht te 
verbinden aan taal-gebruik. 

• Onderzoeken Door gericht te kijken en te 
luisteren, onderzoekt en analyseert een 
leerling de middelen en technieken die de 
filmmaker heeft ingezet om een concept in 
bewegend beeld en geluid uit te drukken, 
een verhaal te vertellen en ideeën, 
gevoelens en gedachten vorm te geven. 

• Reflecteren; De leerling leert de taal van 
de eigen waarneming te verbinden aan het 
onderzoek en weet de film de interpreteren 
en waarderen.   

• Creëren; leerlingen leren de praktische 
vaardigheden om hun eigen filmscenes te 
maken.  

 

 



 

 

 

 

 

Voorafgaand aan de workshop 

Een workshop boeken 

Bel met ons op 010-4126031 of mail naar 

info@digitalplayground.nl om een datum vast te 

leggen. Na boeking ontvangt u een bevestiging en 

factuur. Wij verzoeken u deze voorafgaand aan de 

workshop te betalen. Betaling via de cultuurkaart is 

mogelijk. Voor meer informatie kijkt u op 

https://www.cjp.nl/scholen. Verdere informatie over 

de betaling ontvangt u van ons na boeking van de 

workshop.  

Aantal leerlingen en niveau 

De groepsgrootte geeft u bij boeking door. U 

ontvangt een indelingsformulier dat u ingevuld 

meeneemt naar de workshop. Per workshop hoort 

u van ons hoe u de groep moet indelen. Zijn er 

wijzigingen in aantallen? Geef deze altijd z.s.m. 

door. Veel van onze workshops zijn geschikt voor 

alle niveaus. In de uitvoering worden ze aangepast 

aan niveau. 

 

Tijdens de workshop 

Huisregels 

Wij vragen u tien minuten van tevoren aanwezig te 

zijn. Sommige workshops starten op een andere 

locatie. Dit staat altijd duidelijk vermeld in de 

bevestiging die u van ons ontvangt.  

Rol van de docent 

De rol van de docent tijdens de workshop is die 

van procesbewaker. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling dat u les geeft. Dat doen onze 

workshopleiders. Wel verwachten we dat u 

aanwezig bent om in te grijpen wanneer de 

workshopleider daar om vraagt en dat u tijdens de 

workshops actief aanwezig bent en toezicht houdt. 

We rekenen op minimaal 1 begeleider per 20 

leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken 

In de workshopruimte mag buiten de centrale 

ruimte niet worden gegeten of gedronken. Er is 

geen tijd ingepland voor een (lunch)pauze. In de 

ontvangstruimte van het medialab is een 

blikjesautomaat en een snoepautomaat aanwezig. 

Roken tussendoor is (ook buiten) niet toegestaan.  

Bezoekinformatie  

Digital Playground 

Schilderstraat 26a-28a 

3011 ES Rotterdam 

t. 010-4126031 

e. info@digitalplayground.nl 
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