Filmpjes
Welkom op de FILMPJESPAGINA van de afdeling WOORD van Academie Hamme.
Indien er gedurende een schooljaar filmpjes worden gemaakt door de leerlingen en
leerkrachten van de school, vinden deze regelmatig ook hun weg naar deze pagina.
Scho o ljaar 2016-2017

De woordleerlingen (L4 - H3) gingen van 30 september tot 2 oktober 2016 op
Woordweekend naar Brussel. Ze genoten van het samen zijn en lekker gek doen. In
drie groepen vervulden ze de opdracht om in één dag een kortfilm te maken met een
beperkt aantal shots. Hieronder kan u alvast de resultaten bewonderen:
Kortfilm 1: "Hier zijn we"
Kortfilm 2: "Wat als je op Woordweekend gaat slapen...?"
Kortfilm 3: "De gestolen ketting"

Scho o ljaar 2014-2015

Promotiefilmpje voor de voorstelling "Zoenen", een samenwerking tussen de
afdelingen Dans & Woord van onze school.
Twee woordleerlingen van de afdeling Moerzeke en hun lerares Woord maakten dit
geweldige reclamefilmpje! Bewonder zo als eerste de fantastische uitvinding voor
drukbezette ouders: de 'klokomdraaier'!
Een nieuw schooljaar, een nieuw reclamefilmpje van onze geweldige afdeling Woord
op maandagavond te Moerzeke. Bekijk hier het filmpje!

Scho o ljaar 2013-2014

De leerlingen van Drama M2 hebben tijdens de les geëxperimenteerd met
verschillende camerastandpunten. Dit korte filmpje is het eindresultaat.
(Foto)verhaaltjes van M1 Moerzeke: De keukenprinsessen & Verhaal in de zomer.
De leerlingen van Drama M2 hebben onder leiding van lerares Hilde Maris een heus
EXTRA KORT-filmpje in elkaar gestoken.
Geïnspireerd door het jaarthema LIJN en de tijd van het jaar, maakten de Woordleerlingen lagere graad van Moerzeke onder leiding van Hilde Maris een filmpje.
Onverwacht bezoek op een koude maandagavond in december in de afdeling Woord
te Moerzeke.

Een reclamefilmpje gemaakt door en voor de leerlingen van de afdeling Woord te
Moerzeke. Improvisatie, zot doen, durven naar het publiek kijken, leuke
verkleedkleren aandoen, ... Het komt allemaal aan bod, en nog veel meer! Voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Elke maandag van 16u15-17u15, boven de bib van
Moerzeke

Scho o ljaar 2012-2013

Joke van Leeuwen schrijft mooie verhalen... Van dit 'Verhaal met een bult' maakten
de leerlingen Woord en Beeldende kunst van Moerzeke een kijk- en luisterboek. Neem
even de tijd en geniet...
Een niet zo bekend gedichtje van Annie M.G. Schmidt, 'De Kerstman in bad', gebracht
door de leerlingen Woord van de afdeling Moerzeke.

Scho o ljaar 2011-2012

De leerlingen Toneel M3 van Hilde Maris (uit Hamme Centrum) maakten voor u dit
filmpje: 'WAT ALS'.
Op het eerste zicht duidelijk, of toch niet? 'Kijk! Waar? Daar!', een misleidend filmpje
gemaakt door de leerlingen toneel M3.
De leerlingen van de lagere graad te Moerzeke maakten een promotiefilmpje, "Een
maandagavond in Moerzeke...".

