Rolbeschrijving Regisseur
Yes! Jij gaat mee als regisseur op Stay Strong!
Om mee te gaan als regisseur op een van onze kampen heb je geen specifieke achtergrond of
ervaring nodig, maar wel specifieke vaardigheden! Jij bent namelijk creatief, pro-actief, je kunt
helder communiceren en aansturen en je vindt een film maken met jongeren geweldig! Flexibel,
creatief en ondersteunend zijn kernwoorden van deze rol.
Wat wordt er van je verwacht?
De jongeren op Stay Strong maken gedurende de week een film. Inhoudelijk hoor je daar op
kamp meer over, maar wat je moet weten is dat jij samen met een productieleider de jongeren
begeleidt in dit proces. Je krijgt je eigen groepje toebedeeld.
Regisseur zijn is een afwisselende functie, je doet veel tegelijk! Je loopt eigenlijk grotendeels
met je groepje door het vaste Stay Strong programma. Als regisseur zit je ‘s ochtends bij de
Masterclass en geef jij daarna het onderdeel ‘Write the Script’, waar de jongeren een storyboard
gaan maken bij hun zelfbedachte script. ‘s Middags regisseer jij natuurlijk de film, waar je tevens
cameraman/vrouw bent. Ook monteer jij aan het eind van de week de film van je groepje!
Tevens bevind je je, buiten bovenstaande blokken om ook veelal tussen de jongeren. Mega leuk!
Voorbereiding
Voorafgaand aan kamp volg je een digitale training in je eigen tijd. De link hiervoor vind je op de
speciale website voor jou als vrijwilliger. Ook is het fijn om je van te voren op de ‘technische’
kant van deze rol voor te bereiden. Onder de digitale training vind je een bestandje met
concrete tips voor het filmen en editen van de film.
Op kamp wordt je begeleid door de Hoofd Acting, die dagelijks met je samen zit om met je mede
regisseurs je Write The Script en het filmen voor te bespreken. Dit stelt je in staat om zo goed
en relaxed mogelijk je rol te vervullen!
Goed om te weten
Het is in jouw rol belangrijk om goed te overleggen met de Hoofd Acting en je hierin lerend op te
stellen. Tevens is het belangrijk om je lat niet te hoog te leggen: jij kunt dit! Wij vragen niet voor
niets jou om deze rol te vervullen. En fouten maken mag! De Hoofd- en Ster Coach zijn er ook
om jou te ondersteunen hierin. Go with the flow; doel nummer 1 is dat de jongeren een geweldige
week hebben!
Heb je vragen? Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht en tijdens kamp
natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!

Heel veel plezier op kamp
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