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Beste leerlingen,
het einde van dit rare schooljaar is in zicht. Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor jullie inzet
en flexibiliteit.
In de maand juni werken we met alle leerlingen Nootstudio van alle vestigingsplaatsen aan een online
Samenzang-project.
In de bijlage vinden jullie een opname van het liedje 'Dan rock ik toch alleen', gearrangeerd en opgenomen
door meester Mitchel en ingezongen door juf Vanessa.
Jullie kunnen hiermee zelf aan de slag:
Maak een geluidsopname (geen filmpje!) van jezelf, terwijl je het liedje inzingt. Gebruik voor het
beluisteren van de mp3 tijdens de opname een hoofdtelefoon of oortjes. Zo

wordt

de

achtergrondmuziek niet mee opgenomen! Hoe professioneler je opneemt (bijvoorbeeld met een
microfoon), hoe beter voor het eindresultaat, maar je kan ook opnemen met jouw telefoon.
Belangrijk: stuur enkel een geluidsopname (elk bestand is goed), geen beeld.
Zing bij de opname luid en krachtig maar zorg er ook voor dat de opname niet overstuurt. Beluister eerst
zelf je opname alvorens je ze doorstuurt. Is ze goed gelukt? Dan stuur je ze naar meester Mitchel.
Daarnaast mag je ook een foto insturen: in jouw mooiste outfit, of met jouw instrument, ...
Deze foto's worden verwerkt in het geheel.
Opgelet: het doorsturen van een opname en/of foto houdt in dat jij en jouw ouders akkoord gaan dat
deze gebruikt en verwerkt worden in een collage. Deze collage zal onder andere gedeeld worden op de
website en op sociale media.
De geluidsopnames stuur je door naar meester Mitchel: meestermitchel@gmail.com
De foto's stuur je door naar juf Vanessa: vanessa_salamon@hotmail.com
Stuur alles zeker door vóór 14 juni.
Veel succes ermee! We hopen op een groot aantal opnames en filmpjes!
Van zodra alles binnen is, steken we dit zo snel mogelijk in elkaar en bezorgen we jullie het resultaat!
De leraars Nootstudio
Alle brieven die tijdens de lessen worden meegegeven, kan je terugvinden op www.academieboom.be bij
‘nieuws uit de klas’. Houd dit goed in het oog als je een les mist!

