Waarvoor is de GROENE muur in lokaal E106?
Vorige week is een zijmuur in Lokaal E106 groen geschilderd. Dat maakt de muur heel geschikt als
achtergrond als je wilt werken met chromakey: een techniek die veel in films wordt gebruikt. Dankzij
deze techniek kunnen acteurs door de lucht vliegen of op exotische plekken worden geplaatst:

Een filmpje over Duurzaamheid voor HilverZon.
Het is grappig dat deze techniek met ‘groen’ werkt, want groen is ook de kleur van duurzaamheid.
Het idee is ontstaan toen HilverZon aan het Comenius vroeg om leerlingen iets te laten doen voor de
Dag van Duurzaamheid op 10 oktober.
HilverZon is een organisatie die in samenwerking met de gemeente werkt aan Duurzaamheid. Zij wil
graag dat jullie, de leerlingen, iets vertellen over Duurzaamheid. Wat vinden jullie van
duurzaamheid? Doen jullie er zelf wel eens iets mee? Vinden jullie dat de school duurzaam is, of kan
dat veel beter? Is duurzaamheid belangrijk? Geloven jullie dat de wereld kan draaien op alleen maar
duurzame energie of is dat onmogelijk? Wat vinden jullie van windmolens en zonnepanelen? Hoe
belangrijk is recycling? Hoe schadelijk is het eten van vlees? Wat vinden jullie van elektrische auto’s
of scooters?
Maak een kort filmpje van ongeveer een minuut waarin je hier iets over vertelt of laat zien. Deze
filmpjes worden dan mogelijk bij HilverZon vertoond op de dag van de Duurzaamheid. En daarna
misschien bij nog meer gelegenheden die met Duurzaamheid te maken hebben.
Als je een goed idee hebt mag je ook een langer filmpje maken, van vijf of tien minuten. Als
HilverZon het een goed filmpje vindt kan die gebruikt worden bij hun campagnes.

Wil je hiermee aan de slag?
Als het lokaal vrij is, vraag dan aan de conciërge om het lokaal open te doen. Gebruik je mobiel om
te filmen en zoek op internet naar een geschikt programmaatje (google bijvoorbeeld op
‘greenscreen software’).
Mail je filmpje naar info@comeniusnet.nl. Of stuur hem via wetransfer. Je kunt hem ook op youtube
zetten en dan de link mailen. Als je hulp nodig hebt bij het werken met chromakey kun je dat ook via
dit mailadres vragen. Als je je filmpje vóór zaterdag 8 oktober binnen is ben je mooi op tijd voor de
Dag van de Duurzaamheid. Succes!!

