
Reclame 
• Verzin ‘n nieuw product door twee woorden aan elkaar te plakken, 

bijvoorbeeld “kabouterpuree” of “wegwerptelefoon” 

• Verzin waarom dit product zo ontzettend handig is… 

• Maak een goede slogan of reclamelied van minimaal 4 regels 

• Verzin een scène waarin het product aangeprezen wordt 

• Voeg dit alles samen tot ‘n reclame van ongeveer 1 minuut 
 

Muziek clip 
• Kies een geschikt liedje uit 

• Verzin een dans van ongeveer 30 seconden 

• Zorg voor een goede op en afkomst 

• Verzin een korte aankondiging om de clip te introduceren, waarin 
je vertelt wie het publiek gaat zien, hoe populair ze zijn of wat de 
laatste roddel is… 

 

Nieuws 
• Verzin twee nieuwsonderwerpen, alles mag… 

• Schrijf de nieuwsberichten op in ongeveer 4 regels per bericht 

• Verzin twee scènes (bijvoorbeeld live beelden, of contact met 
reporter) die als filmbeelden getoond worden 

• Voeg dit alles samen tot een nieuwsbericht van ongeveer 2 
minuten 

 

Call tv 
• Verzin een woord dat geraden moet worden 

• Verzin een prijs die gewonnen kan worden 

• Verzin een aantal reacties van domme bellers 

• Laat twee mensen het programma presenteren 

• Voeg dit alles samen tot een belspelletje van ongeveer 2 minuten 
 

Dr. Phill 
• Verzin een probleem 

• Verzin welke gasten er bij moeten komen en hoe die reageren 

• Laat een iemand het programma presenteren 

• Voeg dit alles samen tot een aflevering van Dr. Phill die ongeveer 2 
minuten duurt 

 
 

 



Goede tijden, slechte tijden 
• Verzin drie nieuwe scènes uit goede tijden, slechte tijden 

• Laat elke scène eindigen in een stilstaand beeld 

• Zorg voor een spannende cliffhanger in de laatste scène 

• Voeg dit alles samen tot een aflevering van goede tijden, slechte 
tijden van ongeveer 2 minuten 

 

Piets weerbericht 
• Verzin bij welke groep Piet op bezoek is 

• Schrijf ‘n weerbericht op in ongeveer 8 regels, dit mag onzin zijn… 

• Verzin een aantal vragen die Piet kan stellen aan de groep 

• Laat de groep het weerbericht verduidelijken (met emoties of 
uitbeelden) 

• Voeg dit alles samen tot een weerbericht van ongeveer 2 minuten 
 

Home shopping 
• Verzin een onzinnig en ontzettend handig nieuw apparaat 

• Verzin een scène waarin het apparaat gepresenteerd wordt 

• Laat minstens vier mensen hun reactie geven op het apparaat 

• Voeg dit alles samen tot een home shopping programma van 
ongeveer 1 minuut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


