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Geachte lezer(s), 
 
Leuk dat je mee wilt denken in het project  
GODOGOOD THEATER PRODUCTIES CONCEPTEN 

 

Vanaf nu kan je in deze map kijken en zien hoe ver we al zijn. 
Als jij mee wilt doen, dan ben je welkom als vrijwilliger … 
Als deelnemer, participant, actieve vrijwilliger denk je mee aan nieuwe concepten …  
Samen maken we initiatieven mogelijk en jij maakt de nieuwste producties mogelijk door 
zelfstandig en in samenwerking met andere vrijwilligers mee te denken en te schrijven. 
 
Wat we hopen is dat er zo een netwerk kan ontstaan van vrijwilligers. 
Het doel is concrete producties, 
Dus samen schrijven we de toekomst. 
Samen maken we online concepten die in de realiteit realiseerbaar zijn. 
 
Hoe start je? 
Schrijf iets op waar jij over zou willen vertellen. Bedenk een verhaal. 
Vertel ons in korte woorden waar jouw concept over gaat. 
Maak 1 x een A4 met daarin de volgende omschrijvingen. 
 
MAAK EEN CURRICULUM VITAE / BESCHRIJF JEZELF / STEL JEZELF VOOR ... 
Wie ben jij? 
Waar kom je vandaan?  
Wat doe jij en wat wil jij doen? 
 
MAAK EEN OPZETJE VAN JE CONCEPT / BEGIN MET EEN STORY-LINE 
Wie is de hoofdpersoon? / Wie zijn de hoofdpersonen? 
Waar speelt het verhaal zich af? Wat zijn de locaties? 
Wat is in korte lijnen het verhaal? Wat wil je vertellen?  
Wat komt in beeld en geluid van begin-midden tot einde in de vertelling en omschrijf de 
show 
 
MAAK EEN STORYBOARD / ONTWIKKEL CONCRETE BEELDVORMING /  
CREËER DE BASIS ELEMENTEN EN FOCUS OP DE VERTELLER EN HET PUBLIEK 
Wie verteld wat? 
Hoe en waar … Wat zijn de korte verhaaltjes die het gehele verhaal kunnen verbinden. 
Wat is de essentie? Wat is de boodschap? Wat is het doel van deze voorstelling? 
 
 
STICHTING GODOGOOD zoekt ervaren en beginnende theatermakers en hoopt dmv 
concrete tools en online ondersteuning ervoor te kunnen zorgen dat producties tot stand 
komen en dat voorstellingen gespeeld kunnen worden op locatie. 
Help mee, denk moe, doe mee … en creëer met ons de 
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