
 

 

 

Naar opnames bij Beeld en geluid 
Met Flip de beer  

 
Flip gaat kijken bij het Beeld en Geluid museum in Hilversum. Hij ziet hoe je een film opneemt en hoe 

je iets maakt voor de tv. 

Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal, vandaag gaan we naar een museum waar je dingen kan doen en dingen kan zien. Ik ben 

benieuwd. Het is wel mooi zeg hier. Wat zijn dat nou voor dingen? Hmm.. Maar nu zie ik niets meer, hallo..! 

Hé.. Hé! Waar komt die muziek opeens vandaan? En die lampjes.. Hé, ooh.. Daar mag je op drukken. Als je 

op die knopjes drukt gaan alle lampen aan? Waa, Wauw! Wat doe jij nou? Ooh, jij drukt ook op knopjes. Wat 

gebeurt er dan? 

Wat kun jij goed zingen zeg.  Waar kijk je naar? Oohhh! Jij doet de camera’s! Kijk eens, ik snap het! Dus jij 

kiest welke plaatjes je wilt zien. Jij bent eigenlijk de regisseur. En dat mogen jullie allemaal zelf doen, 

wauwww.  Jij bent een echte popster, woehoe. Doe nog maar een lampje erbij, klik, ja het doet het. Ooh, twee. 

Wordt mooi jongens, word een mooie opname. We zijn eigenlijk een soort filmpje aan het maken. Met licht en 

camera’s. Wauw. Buiging! 

Waar gaan we nu naar toe? Het is wel een hele steile trap he jongens. Voorzichtig, niet vallen. Oke.. huh!? 

Hoe kan dit? He jongens hoe kan dit nou? Ooh, als je hier op de grond gaat liggen dan lijkt het net alsof je aan 

de muur vastgeplakt zit. Wat leuk zeg. Woehoe, foto! En nog een foto, moet je wel goed stil liggen. Waa, dit is 

echt leuk. Dit ziet er heel mooi uit op de foto. Net echt. 

Wat was dit leuk jongens. 

Dag, tot de volgende keer! 
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