
Het lijkt of elke week steeds sneller voorbij 
vliegt! Dit bezige bijtje heeft deze week 
naast werk ook nog een concert en een 
premiere en heeft voor de zekerheid een 
selfie naar zijn ouders gestuurd zodat ze 
niet vergeten dat ze ook nog een zoon 
hebben die thuis woont ( die er nooit is ). 
Zijn jullie klaar voor deze geweldige blog 
over week 5? Here we go!

Wat voor werkzaamheden heb 
ik verricht deze week? 

Deze week begon zoals elke andere week. 
Het voorbereiden van de straatvraag en de 
insta Weekly maken en uploaden. Ook heb 
ik deze week een bezoekje gehad van mijn 
stagebegeleider Elbert Visser. Bij dit gesprek 
waren Robin en Kirsten aanwezig en hebben 
we met ze 4 besproken welke opdrachten er 
het beste bij mijn leerdoelen passen en hoe 
ik nu over het algemeen presteer.\
Ook kreeg ik van Elbert de feedback mee 
dat ik mijn leerdoelen nog moet bijschaven 
en die dan in het stage plan ( deel 2 ) mag 
uploaden. 

Verder heb ik deze week met Kirsten 
gekeken naar mijn eerste opzet voor het 
onderzoek naar de website van Theater 
Rotterdam.
als eerste punt kreeg ik gelijk mee dat ik al 
te ver vooruit ben met mijn onderzoeksplan. 
Kirsten heeft me als tip meegegeven dat 
het belangrijk is om eerst de bezoeker 
van de website beter te leren kennen. 
Vragen zoals wie bezoekt de website, 
waarom is de bezoeker op de website 
moeten eerst beantwoord worden  (leer de 

gebruikersdoelgroep kennen)
Ook verwees Kirsten naar een ander 
onderzoek wat gepresenteerd is op het 
Markom event waar we zijn geweest. Dat 
onderzoek ging over de website van het 
Anne frank huis en daarin keken ze goed wie 
hun bezoeker was van de website. Het bedrijf 
dacht dat dit voornamelijk docenten waren 
maar het bleken alleen maar leerlingen te 
zijn. 
Daarom is het belangrijk om eerst te kijken 
wie bij ons de bezoeker is van de website. 
Is dat de vaste theater bezoeker, iemand 
die nooit naar het theater gaat, iemand die 
alleen voor tickets naar de website komt? Etc 
etc.
Het onderzoeksplan wat ik nu heb 
geschreven kan nog steeds gebruikt worden, 
maar op een ander moment wanneer we al 
verder zijn in het onderzoek.

Ook heb ik deze week Robin geholpen 
met het maken van een video voor de 
nieuwe voorstelling van het Scapino ballet 
Rotterdam.
Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar 
verschillende creatieve ideeën die verwerkt 
kunnen worden in het concept/storyboard 
voor de video. En ik ben als cameraman mee 
gegaan om de video te filmen voor Scapino. 
Ook ben ik bezig met monteren van de video 
en volgende week maandag zal ik de eerste 
versie presenteren aan Scapino.
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Stomste moment dat ik deze week heb 
meegemaakt: Ken je dat gevoel dat je 
de hele ochtend al vol verwachting aan 
het wachten ben op je lunch pauze 
omdat je van die heerlijke pittige humus 
heb gehaald bij de Albert Heijn en niet 

kan wachten om dat oranje prutje op 
een goudgele geroosterde boterham 
te smeren……. Schimmel kan een hoop 
verzieken.

Grappigste moment dat ik deze week 
heb meegemaakt: Tijdens het filmen voor 
het Scapino ballet mag je niet zomaar 
de repetitieruimte in met je normale 
schoenen. De keuze is dus, je doet je 
schoenen uit of je krijgt van die modieuze 
blauwe zakjes om je schoenen. Peter is 
zelfs te lui om de trap te pakken dus laat 
staan zijn schoenen uit te doen, dus hij 
koos voor de blauwe muiltjes. Nu zijn we 
aangekomen bij het grappige moment….. 
Ik ben opzicht al best wel lomp maar met 
gladde plastic zakjes om je schoenen is de 
verleiding toch erg groot om iedere keer 
uit te glijden of bijna te vallen. Grappig 
hea? Ach je had er bij moeten zijn.


