PRAKTISCHE INFORMATIE
Enkele mogelijke vragen:
A. Wie mag er deelnemen?
Het hoorspel en de daaraan gekoppelde wedstrijd zijn voor leerlingen van het 2de – 3de en 4de
leerjaar (BuBao: tot en met laatste graad).
B. Hoe wordt het hoorspel gemaakt?
Om het hoorspel te maken zijn geen dure, technische apparaten noodzakelijk. Een smartphone
volstaat zoals u hebt kunnen horen in ons introductiefilmpje. In het draaiboek geven we jullie
ook een handleiding mee als je jouw audiobestand wilt bewerken (knippen en samenvoegen).
Op die manier komen jullie ook tot een leuk eindresultaat wat misschien ook superfijn is om te
delen met de ouders.
C. Moet creativiteit mijn grootste talent zijn als leerkracht?
Wij beseffen heel goed dat de ene leerkracht zich meer aangesproken voelt tot iets creatiefs
ontwikkelen dan de andere. Het draaiboek is bedoeld om jullie al heel veel te geven om samen
met de leerlingen op een plezante manier tot een resultaat te kunnen komen waarop jullie fier
mogen zijn. Dit zonder al te veel voorbereiding van jou als leerkracht (want wij doen de
voorbereiding voor jou).
Leerkrachten die dit wensen gaan zeker hun eigen creativiteit verder in het verhaal en in het
hoorspel kunnen steken samen met de leerlingen.
Onze droom is echter de leerlingen zelf allerlei dingen laten ontdekken en laten ontwikkelen,
uiteraard met de hulp van jou als leerkracht.
D. Is het verplicht om mee te doen aan de wedstrijd?
In eerste instantie gaat het om het plezier en het ontdekken van nieuwe dingen bij het maken
van het hoorspel (zie hiervoor naar de vele leerdoelen).
Wijzelf vonden het een tof idee om hieraan een wedstijdje te koppelen en te zien en vooral te
horen welke leuke, creatieve hoorspelen jullie van ons verhaal gemaakt hebben.
Uiteraard is iedereen vrij om al dan niet deel te nemen aan de wedstrijd.
E. Hoe wordt het eindresultaat van mijn hoorspel aan Theater Onderweg bezorgd voor de
wedstrijd?
Het hoorspel wordt aan Theater Onderweg bezorgd als 1 audiofragment, graag met vermelding
van jullie deelnemingsnummer. In het draaiboek gaan jullie geholpen worden om bv.
verschillende audiofragmenten van het hoorspel aan elkaar te plakken tot 1 volledig
audiofragment. Ik kan uit ervaring spreken dat dit super simpel is en zeker niet alleen weggelegd
is voor de technische Professoren Gobelijn onder ons.

F. Hoe wordt ons hoorspel beoordeeld?
Onze professionele, gevarieerde jury bestaat uit een groep volwassenen (waaronder de
schrijfster van Rikske Strikske, illustrator, een juf, een boekenwurm, medewerkster
bibliotheek,kindercoach…). Daarnaast hebben we ook een heuse kinderjury die mee zal bepalen
wie deze wedstrijd wint.
Zij zullen jullie inzending beoordelen op volgende categorieën:

Categorieën
Sfeerschepping (humor, spanning,… dit kan o.a. door de keuze van stemgebruik)
Creativiteit, originaliteit (bv: hoe je een bepaald geluid weergeeft of welke soorten
stemmetjes in het verhaal zitten)
Verstaanbaarheid (duidelijke articulatie: hiervoor zijn geen dure apparaten nodig)
Horen dat jullie er plezier aan hebben
Groepsdynamiek (hiermee bedoelen we dat iedereen aan de beurt kan komen en
dat er vlot samen gewerkt wordt)
Geloofwaardigheid (hiermee bedoelen we o.a. dat we het verhaal, de personages en
het gevoel dat de personages in het verhaal steken kunnen ervaren)

maximum
punten
/10
/10
/10
/10
/10
/10

Uiteraard is het dus perfect mogelijk dat na het optellen van de punten van de jury er een ex aequo
kan zijn.
Om dit op te lossen is er een tweede deel aan de wedstrijd gekoppeld.
In dit tweede deel zijn er extra punten te verdienen per Bekende Vlaming die jullie herkennen. Er
zijn namelijk heel wat BV’s die ons geholpen hebben bij het maken van ons eigen hoorspel. Aan jullie
dus om deze stemmen te herkennen en bonuspunten te verdienen. Uiteraard mogen ook
leerkrachten/ouders helpen bij het herkennen van de stemmen. Deze bonuspunten worden gebruikt
om in het geval van een ex aequo te bepalen wie de winnaar is. Wie in geval van een ex aequo de
meeste stemmen van BV’s herkend, wordt de uiteindelijke winnaar.
Als trigger kan je ons audiofragment doorsturen naar de leerlingen, zodat ze thuis met hun ouders er
naar kunnen luisteren en samen met hen proberen de stemmen te herkennen.

G. Van wanneer tot wanneer loopt de wedstrijd?
Om het voor jullie overzichtelijk te maken hebben we een mooie tijdslijn gemaakt met de
verschillende stappen:

start van de wedstrijd

ontvangen van draaiboek

the making off
Contactmoment
laatste datum van inzenden
van jullie hoorspel is….

Gedurende de eerste week ontvangen jullie dagelijks
28/09/2020 een deel van het verhaal.
Op het einde van die eerste week ontvangen jullie
het begeleidend draaiboek voor het maken van een
hoorspel. In dit draaiboek zullen wij allerlei suggesties
2/10/2020 geven die jullie kunnen helpen.
Tussentijds kijken wij alvast uit naar sfeerbeelden
indien jullie dit wensen. Je kan deze plaatsen op de
05/10 - 31/10/2020 facebookpagina.
12u30 voor vragen met enkel de deelnemende
15/10/2020 leerkrachten

31/10/2020
Novemberdecember

Wij bekijken/beluisteren de inzendingen

Januari 2021

Bekendmaking winnaar

H. Wat is de kostprijs voor dit hoorspel?















1 klas met totaalbedrag 200 euro
2 klassen (=1+1 gratis) met totaalbedrag 200 euro
3 klassen met totaalbedrag 275 euro
4 klassen met totaalbedrag 350 euro
5 klassen met totaalbedrag 425 euro
6 klassen met totaalbedrag 500 euro
7 klassen met totaalbedrag 550 euro
8 klassen met totaalbedrag 600 euro
9 klassen met totaalbedrag 650 euro
10 klassen met totaalbedrag 700 euro
11 klassen met totaalbedrag 750 euro
12 klassen met totaalbedrag 800 euro
13 klassen met totaalbedrag 850 euro
14 klassen met totaalbedrag 900 euro

We bezorgen jullie een factuur, op dezelfde manier als wanneer we effectief een theaterstuk op jullie
school zouden brengen. Ons hoorspel past ook binnen de afspraken van de maximumfactuur.

I.

Wat is de prijs voor de winnaar?

Meet-and-greet in onze theatercaravan op jullie speelplaats.
De winnende klas krijgt bezoek van de schrijfster van de verhalen van Rikske Strikske: Femke
Vleminckx.

J.

Welke stappen moeten we nu ondernemen?

Stap1:
U beslist om samen met uw klas (of meerdere klassen) een hoorspel te maken en u schrijft uw klas
(of meerdere klassen) in via ons inschrijvingsformulier. Dit is terug te vinden in onze mail of op onze
website www.theateronderweg.be. Van zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, maken wij een
factuur op.
Stap2:
Na de betaling van de factuur ontvangt u een betalingsbevestiging van Theater Onderweg en een
uniek deelnemingsnummer voor de wedstrijd per klas.
Stap3:
Jullie ontvangen het verhaal en het draaiboek om het hoorspel te maken bij aanvang van de
wedstrijdperiode (voor details: zie tijdslijn hierboven).

