
En dan zijn we alweer bij week 2! Deze week ben ik 
bij heel veel projecten betrokken geweest voor eigen 
producties van Theater Rotterdam. Zo heb ook deze 
week meegeholpen aan de nieuwe website voor 
welcome to our Guest house met Sofie.
Ben ik bij het content overleg geweest om te 
bespreken welke middelen we in gaan zetten om 
voorstellingen te promoten voor de jeugd. En ben 
ik verder gegaan met een ontwerp maken voor 
een print/interactief programmaboekje voor de 
voorstelling eindspel.

Ik vond het interessant om met Sofie te 
kunnen bespreken hoe de website voor 
welcome to our Guest house ontvangen werd 
door de makers zelf en welke feedback ze 
hadden gegeven op de website. Zo hebben 
we samen nog gekeken hoe we duidelijker 
konden aangeven op de website dat er 
logboeken zijn van de makers en dat de 
bezoeker hier op kunnen klikken. 
  

Wat voor werkzaamheden heb 
ik verricht deze week? 

Deze week heb ik gewerkt aan het 
programmaboekje voor eindspel en heb ik 
onderzoek gedaan naar hoe mijn ontwerp 
voor zowel print als digitaal duidelijk te lezen 
is en welke elementen ik digitaal makkelijk 
kan toevoegen. Zo heb ik bijvoorbeeld 
een tijdlijn van Samuel Becket ontworpen 
waarvan de elementen ook digitaal 
aanpasbaar zijn en eventueel ook video of 
animatie kunnen bevatten voor de digitale 
versie.

Ook heb ik deze week geholpen met de 
voorbereidingen voor een video te maken 
voor zondag familie dag. Hiermee moet 
duidelijk gemaakt worden dat er elke zondag 

een kindervoorstelling is waar de hele familie 
naar toe kan. Ik heb samen met Amanda en 
Clint een storyboard gemaakt en woensdag 
verschillende Voice-overs opgenomen van 
kinderen die we later in de video kunnen 
plaatsen. Hierbij heb ik  samen met Amanda 
oom gekeken naar verschillende opties om 
animaties te maken die bij de voice overs 
kunnen om het verhaal nog duidelijker te 
maken voor de doelgroep.

Ook mocht ik deze week mee naar een 
event van cultuurmarketing. Hier werden 
verschillende lezingen gegeven door 
bedrijven die virtual reality of argumenten 
reality gebruikt hebben om hun bedrijf of 
product te promoten. Hier kreeg ik ook een 
interessante workshop die liet zien hoe ze 
van begin tot eind een nieuwe app hadden 
ontwikkeld om nieuwe doelgroepen te 

interesseren voor klassieke muziek. 
Op vrijdag heb ik van Wout een rondleiding 
gekregen door het theater en een kijkje 
achter de schermen gekregen van alle 
techniek die verstopt zit in, op en onder 
het theater. Hier heb ik uiteraard een leuk 
fotoverslagje van gemaakt.
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Stomste moment dat ik deze week 
heb meegemaakt: Tussen de grote 
opdrachten doe ik ook af en toe 
meehelpen met kleine dtp klusjes. maar 
er was zoooo veel miscommunicatie met 
de VPRO over een advertentie dat ik hier 
uiteindelijk 2 uur mee bezig ben geweest. 
 
Grappigste moment dat ik deze week heb 
meegemaakt: Voor de jeugd campagne 
hebben we voice overs opgenomen met 
3 verschillende kinderen tussen de 6 en 
8 jaar oud. Tijdens een gesprek met deze 
kinderen vroeg Amanda aan de kinderen 
‘’wat is het eerste dat je doet als je uit 
school komt’’ waarop de jongste meid 
van 6 reageert ‘’met mijn poesje spelen’’ 
de momenten na die uitspraak hadden ik 
en de andere volwassenen in de ruimte 
het erg zwaar om hun lach in te houden.


