
Personages/ Rollen: 

3x Muziek vrienden -  Jill Schipper, Sharon, Nienke 

Michiel Wals –    Michiel Wals 

Manager  -   Corrie Scholten 

Nieuwe liefde-   Sterre van Duijnhoven 

Jaloerze ex vriendin-  Jorien Lourens 

 

Karakter eigenschappen: 

Michiel Wals; Als zichzelf. Gevoels persoon, humorostish, energiek en ondernemend 

Muziek vrienden (Jill, Sharon, Nienke); Uitstraling hebben van genieten met muziek maken icm een 

hechte vriendschapsband. 

Manager (Corrie); Zakelijk, streng, optredend, gecoördineerd. 

Jaloerze ex vriendin (Jorien); In het begin heel erg lief, aardig, schattig en ‘klef’. Daarna extreem 

jaloers, moordlustig, gemeen, stalkerig gedrag etc. 

Nieuwe liefde (Sterre); Aantrekkelijk, zorgzaam, begrijpend, beetje gek, heel erg verliefde uitstraling 

en enthousiast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning van de opnamedag: 

09:00 / 09:30 aanwezig zijn en verdere uitleg 

09:30 / 10:00 doorloop opnames 

10:00 / 10:45 begin opnames Groningen CS 

10:45 / 11:45 opnames 'onderweg' (lopend) (Herestraat etc) 

11:45 / 13:00 opnames Grote Markt  

13:00 / 13:15 opnames Grote Markt, en terras (1) (o.a. scene naar terras toe lopend) 

**** PAUZE (bij Newscafe) (13:15-13:45) **** 

13:45 / 15:45 opnames terras (2) 

15:45 / 16:30 opnames terras (3) plus de eindscene 

16:30uur zijn de opnames klaar. Hierna heb ik nog een halfuur de tijd voor uitgetrokken om even te 

genieten van deze geslaagde opname dag. Uiteraard kan je na 16:30uur ook gewoon naar huis. 

 

Belangrijke scenes: 

Openings scene; 

Corrie, Michiel, Jorien, en de muziekvrienden komen aan met de trein op het station. En stappen uit 

de stationshal naar buiten, waarbij je een shot kan doen dat alleen de ‘voeten’ van Michiel 

‘uitstappen’, de camera omhoog gaat, Michiel door loopt, waarna de rest er achteraan volgt. Jorien 

en Michiel lopen hand in hand voorop, waarna de rest er vlak achter loopt, onderweg naar de Grote 

Markt. Corrie loopt er een beetje omheen, en zorgt er zogenaamd voor dat irritante fans op afstand 

blijven. Hier tussendoor hebben we een kaart van de stad Groningen, waarbij er ook tekst is, waarop 

we de weg willen weten naar de Grote Markt. Voor de tekst, zie volgend hoofdstuk. 

Terras scene; 

Sterre en Michiel lopen hand in hand, gitaar op de rug, langs het Newscafe. Zien een leeg tafeltje, 

wijzen er naar, lopen er op af, en gaan zitten. Sterre besteld een glas water en Michiel een zomers 

drankje. Waarna er een paar shots zijn dat het gezellig is, en ik een paar lijnen ‘zing’. Jorien loopt 

toevallig langs, ziet dat wij een drankje drinken, loopt op ons af, pakt het glas water van Sterre, en 

gooit het leeg in Michiel’s gezicht. Daarna loopt Jorien weg als ze opeens de manager (Corrie) ziet. 

Michiel wil Jorien wel wurgen, maar Sterre weet, door Michiel aan zijn bloes te trekken, hem weer te 

laten zitten. Een shot later komen de muziek vrienden toevallig voorbij lopen, en gaan naar het 

tafeltje. Daarna lopen we met iedereen daarvan weg. Het moment voordat Jorien het glas water leeg 

gooit, stopt de muziek, en is er tekst. Voor de tekst, zie volgend hoofdstuk. 

Een andere scene die hier wordt opgenomen, is dat aan het einde van de clip. Dan zie je een aantal 

shots. Het één na laatste shot, zit iedereen aan een tafel op het terras, gezellig een drankje te 

drinken. Behalve Jorien, die staat op een afstandje, heel bitchy en moordlustig te kijken, en dat shot 

zal wazig aflopen naar het einde van de clip. Hierna is de clip voorbij (de opnames nog niet 

natuurlijk). 



Een 3e scene, is dat bij het drankje drinken, Michiel zijn gitaar pakt, en een stukje speelt. Als dat 

afgelopen is, pakt Michiel een doosje met een ring er in, en vraagt haar ten huwelijk. Hierbij staat 

Sterre op, en rijkt haar hand naar Michiel die op zijn knieën zit, en zegt ‘huilend van blijdschap’, met 

haar andere hand voor de mond, volmondig JA. Het shot daarna, geeft Sterre, Michiel een knuffel en 

pakken elkaars handen met alleen de vingertoppen vast, en kijken elkaar aan. Ze gaan weer zitten, En 

Sterre kijkt van blijdschap naar haar ring. Michiel drinkt een slok, en ziet in een ooghoek Jorien 

voorbij lopen. Op dat moment wordt die scene opgenomen. 

Alle overige scenes; 

Dit zal puur improvisatie zijn, maar wel met de verhaallijn. Dit omdat, elke singel van mij, 3 aparte 

delen zal bevatten. De tekst, de melodie, en de videoclip. Alle 3 staan los van elkaar, maar alle 3 bij 

elkaar, verteld het complete verhaal. Waarbij het niet uitmaakt hoe de scenes worden opgenomen, 

als maar wel duidelijk de verhaallijn er in zit en de paar belangrijkste scenes. Daarbij heb je de tekst 

en de melodie, die het verhaal afmaken als je alles onder elkaar zet, het dus 1 geheel wordt, en zal 

uploaden naar YouTube. “ 

*) In alle scenes, waar Sterre niet in speelt, zal ze wazig op de achtergrond te zien zijn, behalve in de 

aller eerste shot scene. 

*) Jorien is in alle scenes, na de ‘Break-up’ scene, wazig te zien op de achtergrond (haar stalkerige 

eigenschap). 

*) Jill, Sharon en Nienke lopen in vrijwel alle scenes mee. Ook hebben ze de belangrijke rol, om het 

‘genieten van muziek’ over te brengen in de clip. Ook zullen deze ‘muziekvrienden’ belangrijke 

scenes opnemen. 

*) Corrie loopt in alle scenes door beeld heen met haar geregel, en georganiseerde manier van 

aanpakken. 

Maar een aantal scenes, moeten so wie so worden opgenomen; 

Scene A: 

Jorien ziet een andere jongen. Rent daar op af terwijl ze Michiel’s hand nog vast heeft. Michiel zakt in 

elkaar op de grond van verdriet, omdat hij al wel weet hoelaat het is. Jill ziet het gebeuren en haalt 

Corrie op. Corrie helpt Michiel overeind. Michiel loopt op Jorien af, waarna Jorien op Michiel afloopt. 

Scene B: 

Michiel confronteerd Jorien met scene A, en stuurt haar met een gemeen handgebaar weg. 

Scene C: 

Sterre ziet dit ook allemaal op een afstandje gebeuren, en zal ook wazig op de achtergrond te zien 

zijn. Sterre loopt op Michiel af en vraagt wat er aan vooraf ging. Michiel legt dat uit in een shotscene. 

Sterre vraagt of Michiel een drankje wil drinken, waarna ze Michiel’s hand vast pakt. Dat moment 

van vastpakken, zal ook een shotscene zijn. Michiel schrikt hier even van, maar daarna lopen ze naar 

een terrasje. Hierna worden de terras scenes opgenomen.  

Scene D: 

De muziek vrienden, lopen door de Herestraat, en zien in een winkel etalage een hoed liggen. Ze 

lopen er heen, kijken er naar met zijn 3en, en besluiten hem voor Michiel mee te nemen. 

 



Scene E: 

Michiel en Jorien lopen voorop. Inmiddels hebben de muziekvrienden de hoed gekocht, en rennen 

op Michiel en Jorien af. Sterre staat wazig in beeld te kijken wat er gebeurt en volgt alles.  

Scene F: 

Sharon en Nienke geven de hoed aan Michiel, en doen hem op zijn hoofd. Jill neemt dan even de 

leiding, door wat overleggend met elkaar te vragen. 

Scene G: 

Jill rent naar Corrie toe, om haar op te halen voor de confrontatie van Michiel naar Jorien, wat Jill 

toevallig ook zag. Corrie helpt Michiel overeind, waarna de confrontatie is. 

Scene H: 

Dit is de scene waarin een stukje optreden te zien is, op de VVV trappen van de Grote Markt. Michiel, 

Sterre, Corrie en de muziek vrienden zijn te zien. Michiel en de muziekvrienden maken de muziek en 

dansen, Sterre staat naast Michiel, naar hem kijkend. Corrie staat Jorien in de gaten te houden. Want 

Jorien is inmiddels duivels... De eindnoot klinkt op de gitaar, en dan is er gejuich!! Beeld loopt beetje 

wazig af, en loopt weer scherp. Op dat moment is het nagenieten op het terras te zien. 

Slot scene: 

Hierbij zal iedereen die aan de videoclip heeft meegewerkt, in beeld te zien zijn, zwaaiend (of wat 

dan ook) naar de camera. Hierna volgt in de videoclip de aftiteling en de credits. Voor de slotscene, is 

nog de scene te zien van Jorien. Als dat beeld wazig afloopt. Hoor je in de afgeronde clip, de ‘ending’. 

Dat is een stukje instrumentaal muziek, wat aan het einde van mijn nummer ook te horen is. Dat 

instrumentale gedeelte, word geknipt. 

De laatste scene is geweest, wordt wazig aflopend zwart, muziek loopt nog 2 a 3 seconden door.. 

BAM. Beeld is dan 1 seconde helemaal zwart, en dan is de slotscene te zien waarbij de credits te zien 

zijn. 

 

 

TEKST 

Openings scene: 

Start video clip is gelijk met de intro van het nummer; Michiel loopt door; na 6 seconden stopt de 

muziek; de rest komt er achteraan lopend; maar Michiel en Jorien lopen iets te ver door; (Sterre is 

wazig te zien op de achtergrond); 

### Corrie heeft de opengevouwen stadskaart in handen; waar de muziek vrienden omheen staan, 

ook meekijkend; ### 

Corrie: Jongens, waar moeten we nu eigenlijk precies zijn?  

Nienke: Geen idee. Jij enig idee Jill? **en kijkt naar Jill** 

Jill: Niet helemaal nee.  **blijft naar de kaart kijken** 



### Sharon (kijkt op, en ziet Michiel en Jorien net iets te ver doorlopen) ### 

Sharon: HEEJ MICHIEL !! Loop niet zo snel door, waar moeten we zijn? 

Michiel: Ja euh.. Vol.... 

### Jorien onderbreekt gelijk en maakt de zin af ### 

Jorien: Volg ons maar, we hebben wat feest te vieren !! 

Hierna start de rest van de muziek en de opnames. 

Scenes Grote Markt: 

Als Michiel op de grond in elkaar zakt van verdriet, en Sterre het allemaal op de achtergrond ziet, 

vraagt ze naar de scene dat Michiel, Jorien wegstuurd; waarna de muziek dus weer even stopt; 

Sterre: Wat is hier allemaal aan vooraf gebeurd? 

Michiel (huilend): Nou ze is vreemd gegaan met die jongen.. 

Sterre: Wanneer? 

Michiel: En we waren zelfs verloofd.. oh euh, Gisteren.. 

Sterre: Maar waarom liep ze net dan nog hand in hand met je? 

Michiel: Ja daar heb ik eigenlijk ook geen idee van 

### Sterre pakt Michiel’s hand vast, Michiel schrikt even..  ### 

Sterre: Zullen wij even een drankje drinken? Misschien is dat even een beetje afleiding voor nu 

Hierna spelen de scenes zich verder af onder de muziek. 

 

Scene Newscafé/ terras: 

Scene dat Jorien glas water leeg gooit; 

Jorien pakt glas water van Sterre.. muziek stopt.. Jorien kijkt naar Sterre,  

Jorien: Jij bitch.. 

### Jorien gooit glas water leeg in het gezicht van Michiel ### 

Michiel: Ik wurg je !! 

### Ondertussen, scene gaat gewoon door..:   Jorien ziet dat Corrie langs loopt, en maakt dat ze 

wegkomt ### 

Sterre: Michiel, niet doen!! 

### Sterre trekt zacht aan het shirt of bloesje van Michiel, op het moment dat hij wil opstaan ### 

### De muziek vrienden komen direct in beeld (Moet dus mooi in elkaar over lopen) ### 

Sharon: Was dat niet je ex, Michiel? 

Nienke: Zag je dat niet dan? 

Sharon: Ow.. 

Michiel: Ik kan haar wel wurgen.. 

Nienke:  Dat lijkt me niet zo verstandig, Michiel !! 

Jill: We hebben weinig tijd, het optreden begint zo. Kom we gaan !! 

### Nu speelt de rest van de videoclip zich af ### 


