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1.	  Inleiding	  
	  
Dit	  color	  grading	  handboek	  Offshore	  
Olie	  en	  Gas	  is	  geschreven	  na	  
aanleiding	  van	  de	  opdracht	  minor	  
Offshore	  Olie	  en	  Gas.	  NUactief	  heeft	  
de	  opdracht	  aan	  genomen	  om	  een	  
promotie	  campagne	  op	  te	  zetten	  om	  
hogere	  bezettingsgraat	  binnen	  de	  
minor	  te	  krijgen.	  Zij	  hebben	  hierin	  
besloten	  om	  een	  zes	  tal	  video’s	  te	  
maken	  van	  activiteiten	  van	  de	  
huidige	  studenten	  en	  een	  
promotionele	  video	  te	  gaan	  
produceren.	  Dit	  handboek	  is	  
geschreven	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  
periode	  van	  productie	  van	  deze	  
video’s.	  	  
	   	  



2.	  Geschiedenis	  van	  de	  
kleurenfilm	  
	  
De	  aller	  eerste	  film’s	  die	  gebruik	  
maakte	  van	  films	  stammen	  al	  uit	  
halverwege	  jaren	  90	  van	  de	  18de	  
eeuw.	  Om	  precies	  te	  zijn	  was	  is	  de	  
eerste	  film	  Annabelle’s	  Dance	  [3]	  uit	  
1895.	  Hierbij	  schilderde	  de	  maker	  
alle	  beelden	  frame	  voor	  frame.	  
	  
Ook	  de	  experimentele	  de	  film	  A	  Trip	  
to	  the	  Moon	  [17]	  zijn	  
handgeschilders.	  Deze	  film	  kun	  je	  
tegenwoordig	  kennen	  uit	  de	  film	  
Hugo	  uit	  2012.	  Waarin	  filmmaker	  
Georges	  Méliès	  een	  belangrijke	  rol	  
speelde.	  Deze	  film	  was	  ongeveer	  14	  
minuten	  op	  een	  framesnelheid	  van	  
16fps,	  dat	  zijn	  zoon	  13440	  fames.	  
	  

	  
Frame	  van	  A	  Trip	  to	  the	  Moon	  

	  
Dit	  was	  ook	  de	  tijd	  van	  het	  tinten.	  
Hierbij	  kreeg	  een	  bepaalde	  film	  of	  
scenes	  uit	  een	  film	  één	  en	  de	  zelfde	  
kleurtint.	  Je	  kunt	  de	  voorbeelden	  zelf	  
wel	  invullen,	  groen	  voor	  natuur,	  
blauw	  voor	  nacht	  en	  rood	  voor	  vuur.	  
	  
2.1	  Kinemacolor	  
	  
De	  eerste	  bewegende	  beelden	  die	  op	  
film	  geschoten	  zijn	  stammen	  uit	  
begin	  20ste	  eeuw.	  De	  eerste	  op	  film	  
geschoten	  film	  die	  gebruik	  maakte	  
van	  kleur	  was	  van	  George	  Albert	  

Smith	  en	  maakte	  gebruik	  van	  de	  
Kinemacolor	  techniek.	  [1][2]	  	  
	  

	  
Kinemacolor	  camera	  

	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  RGB	  structuur	  
waaruit	  een	  video	  nu	  bestaat	  werd	  
er	  in	  de	  eerste	  film	  maar	  twee	  
kleuren	  gemengt,	  rood	  en	  groen.	  De	  
camera	  gebruikte	  een	  kleur	  wiel	  die	  
met	  een	  rood	  en	  groen	  filter	  voor	  
‘gewoon’	  zwart/wit	  film	  langs	  
draaide.	  	  
	  

	  
Rood/groen	  kleurenwiel.	  

	  
Doordat	  de	  camera	  op	  32fps	  op	  nam	  
in	  tegen	  stelling	  tot	  de,	  voor	  toen	  der	  
tijd	  gebruikelijke	  16fps,	  kreeg	  je	  
twee	  verschillend	  belichte	  frames.	  
Namelijk	  één	  die	  door	  de	  rode	  filter	  
was	  gefilmd	  en	  één	  die	  door	  de	  
groene	  filter	  was	  gefilmd.	  
	  



	  

	  
Twee	  film	  frames.	  De	  eerste	  is	  geschoten	  door	  
een	  rood	  filter	  en	  de	  twee	  de	  door	  een	  groen	  
filter.	  Samen	  vormen	  ze	  het	  onderste	  beeld	  
	  
Door	  het	  gebruik	  van	  chemische	  
processen	  tijdens	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  film	  en	  het	  laten	  draaien	  van	  
een	  kleur	  filter	  voor	  de	  projector	  kon	  
een	  gekleurd	  beeld	  worden	  
gecreëerd.	  De	  groene	  frames	  werden	  
geprojecteerd	  door	  een	  groen	  filter	  
en	  de	  rode	  frames	  werden	  vertoont	  
door	  een	  rood	  filter.	  

	  
Kinemacolor	  projector	  zonder	  lamp	  

	  
Dit	  systeem	  is	  echter	  nooit	  een	  groot	  
succes	  geworden.	  Dit	  kwam	  mede	  
door	  de	  systemen	  van	  Technicolor	  
[3,4]	  en	  Dufaycolor	  [3,5].	  
	  
2.2	  Dufaycolor	  
	  
Dufaycolor	  [6]	  was	  de	  eerste	  eerste	  
soort	  film	  waarbij	  ieder	  frame	  wat	  in	  
de	  film	  kwam	  op	  één	  filmstrip	  en	  in	  
één	  frame	  werd	  geschoten.	  Het	  had	  
namelijk	  een	  structuur	  van	  rode,	  
groene	  en	  blauwe	  lijnen.	  
	  

	  
Cloce-‐up	  van	  Dufaycolor	  

	  
Dit	  had	  als	  grote	  voordeel	  dat	  het	  
goedkoop	  te	  verwerken	  was	  en	  
gebruikt	  kon	  worden	  in	  iedere	  
filmcamera.	  Nadelen	  waren	  echter	  
dat	  er	  meer	  licht	  moest	  worden	  
gebruikt	  door	  de	  dichtere	  
doorlaatbaarheid	  tijdens	  het	  
projecteren.	  Dit	  lijde	  uiteindelijk	  tot	  
donkerder	  beelden	  en	  minder	  geluid.	  	  
	  
2.3	  Technicolor	  
	  
Dufaycolor	  was	  echter	  vooral	  
populier	  in	  het	  Verenigt	  Koninkrijk.	  
In	  Amerika	  was	  Technicolor	  vooral	  
populier.	  Met	  ‘Technicolor’	  word	  de	  
serie	  film	  ontwikkel	  methodes	  
bedoeld	  die	  behoorde	  tot	  de	  meest	  
gebruikte	  binnen	  de	  film	  industrie	  
tussen	  1922	  en	  1952.	  
	  
2.3.1.	  Technicolor	  Systeem	  1	  



	  
Het	  begon	  met	  twee	  kleuren	  Twee-‐
kleuren	  Technicolor.	  Een	  systeem	  
wat	  lijkt	  op	  het	  Kinemacolor	  
systeem.	  Er	  werd	  namelijk	  ook	  
gebruik	  gemaakt	  van	  het	  belichten	  
van	  twee	  film	  frames	  door	  een	  groen	  
en	  rood	  filter.	  Het	  verschil	  is	  echter	  
dat	  de	  twee	  frames	  tegelijk	  werden	  
belicht	  door	  middel	  van	  een	  prisma.	  
Het	  licht	  wat	  door	  de	  les	  komt	  word	  
gesplitst	  in	  twee	  lichtbundels.	  De	  
eerste	  licht	  bundel	  gaat	  door	  een	  
groenfilter	  en	  belicht	  een	  zwart/wit	  
film	  frame,	  en	  de	  tweede	  lichtbundel	  
gaat	  door	  een	  roodfilter	  en	  belicht	  
het	  tweede	  zwart/wit	  film	  frame.	  
	  

	  
Schematische	  weergave	  van	  een	  Technicolor	  

filmcamera	  
	  
De	  film	  moet	  echter	  ook	  door	  een	  
speciale	  projector	  projector.	  Hierbij	  
worden	  de	  twee	  frames	  te	  gelijk	  
geprojecteerd.	  Het	  groenframe	  door	  
een	  groen	  filter	  en	  het	  rode	  frame	  
door	  een	  roodfilter.	  Om	  de	  film	  op	  
normale	  snelheid	  af	  te	  laten	  spelen	  
moet	  de	  filmstrip	  ook	  een	  keer	  zo	  
snel	  worden	  afgespeeld.	  
	  

	  

Schematische	  weergave	  van	  een	  Technicolor	  
filmprojector	  

	  
2.3.2.	  Technicolor	  Systeem	  2	  
	  
Toch	  begon	  Technicolor	  succes	  pas	  
bij	  Systeem	  2[9].	  Een	  verbeterde	  
form	  van	  het	  hiervoor	  beschreven	  
Systeem	  1.	  	  
	  

	  
Schematische	  weergave	  van	  een	  Technicolor	  

filmcamera	  met	  Systeem	  2	  
	  
De	  frames	  kwamen	  in	  negatieve	  
form	  op	  de	  film	  terecht.	  Door	  de	  
plaatsing	  van	  het	  prisma	  werd	  het	  
frame	  dat	  door	  het	  groenfilter	  werd	  
geprojecteerd	  op	  de	  kop	  op	  de	  film	  
terecht	  kwam.	  
	  

	  
Filmstrip	  afkomstig	  uit	  een	  Technicolor	  

Systeem	  2	  camera.	  
	  
Maar	  het	  grootste	  verschil	  tussen	  
Technicolor	  Systeem	  2	  en	  
Technicolor	  Systeem	  1	  was	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  film.	  De	  twee	  
verschillend	  belichte	  frames	  werden	  
allemaal	  gesplitst	  en	  dit	  leidde	  tot	  
twee	  losse	  filmstrips,	  de	  ene	  voor	  de	  
rode	  film	  en	  de	  andere	  voor	  de	  



groene	  frames.	  Deze	  filmstrips	  
waren	  gemaakt	  van	  Matrix	  film	  wat	  
de	  helft	  van	  de	  dikte	  had	  van	  gewone	  
film.	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rood	  Matrix	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blauw/groen	  Matrix	  
	  
Zo	  als	  je	  kunt	  zien	  waren	  de	  twee	  
filmstrips	  nog	  wel	  gespiegeld.	  Toch	  
had	  dit	  een	  reden	  waar	  ik	  later	  op	  
terug	  kom.	  Door	  de	  behandeling	  van	  
de	  Matrix	  film	  met	  chemicaliën	  en	  
het	  verwijderen	  van	  het	  zilver	  werd	  
de	  film	  in	  zijn	  negatieve	  kleur.	  Want	  
zo	  als	  er	  in	  het	  begin	  te	  lezen	  is,	  
werd	  de	  film	  in	  negatief	  gefilmd.	  	  	  
	  

	   	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  Rood	  Matrix	  	  met	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blauw/groen	  Matrix	  
	  	  	  	  	  	  cyaankleursto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  met	  magentakleurstof	  
	  
Deze	  twee	  filmstrips	  worden	  met	  de	  
ruggen	  tegen	  elkaar	  aan	  gezet	  
waardoor	  je	  uiteindelijk	  één	  
gekleurde	  filmstrip	  kreeg.	  
	  

	  
Uiteindelijke	  filmstrip	  

	  
2.3.3.	  Technicolor	  Systeem	  3	  
	  
Er	  is	  ook	  nog	  een	  Systeem	  3	  geweest.	  
Dit	  was	  echter	  maar	  een	  kleine	  stap	  
voorwaarts.	  Bij	  deze	  techniek	  werd	  
zelfs	  de	  zelfde	  camera	  gebruikt	  als	  
bij	  Systeem	  2.	  Het	  grote	  verschil	  was	  
dat	  er	  nu	  minder	  gebruik	  van	  het	  
gevoelige	  Matrix	  film	  werd	  gebruikt	  
tijdens	  het	  ontwikkelingsproces.	  
	  
2.3.4	  Technicolor	  Tree-‐strip	  
Systeem	  4	  	  
	  
We	  hebben	  het	  nu	  de	  hele	  tijd	  gehad	  
over	  kleuren	  films	  die	  gemaakt	  
werden	  aan	  de	  hand	  van	  twee	  
kleuren,	  groen	  en	  rood.	  Ondanks	  
deze	  tot	  nu	  toe	  afdoende	  methode	  
ontwikkelde	  Technicolor	  in	  1932	  de	  
Tree-‐strip	  Technicolor	  [12]	  ,	  ook	  wel	  
bekent	  als	  Systeem	  4.	  	  
	  
Die	  zo	  als	  de	  naam	  al	  doet	  
vermoeden	  gebruik	  maakt	  van	  maar	  
liefst	  3	  film	  strips.	  Een	  prijzige	  
camera.	  Hij	  kost	  al	  snel	  $30,000,	  een	  
hoop	  geld	  in	  een	  tijd	  dat	  het	  
gemiddelde	  uurloon	  $0,50	  was.	  	  
	  



	  
Tree-‐strip	  Technicolor	  camera	  

	  
Van	  de	  term	  ‘schouder	  camera’	  
hadden	  ze	  echter	  in	  die	  tijd	  nog	  niet	  
gehoord.	  Dat	  illustreert	  de	  foto	  
hieronder	  van	  een	  set	  van	  de	  film	  
Becky	  Sharp.	  Het	  grote	  ding	  ter	  grote	  
van	  een	  vrieskist	  is	  namelijk	  de	  
camera	  met	  geluidsopname.	  
	  

	  
Foto	  op	  set	  Becky	  Sharp	  

	  
Toch	  boekte	  Walt	  Disney	  [13]	  er	  een	  
grote	  hit	  mee	  toen	  hij	  de	  film	  
Flowers	  and	  Trees	  maakte.	  Een	  film	  
die	  al	  bijna	  af	  was	  toen	  Walt	  Disney	  
besloot	  het	  roer	  om	  te	  gooien	  en	  
toch	  voor	  de	  nieuwe	  methode	  te	  
kiezen.	  Walt	  Disney	  had	  in	  eerste	  
instantie	  5	  jaar	  alleen	  recht	  op	  de	  
techniek	  voor	  animatie	  films.	  Dit	  is	  

later	  onder	  druk	  van	  andere	  studio’s	  
terug	  gedrongen	  tot	  1	  jaar.	  
	  
Een	  leuke	  anekdote	  die	  ik	  nog	  tegen	  
kwam	  gaat	  over	  de	  iedereen	  wel	  
bekende	  3	  biggetjes	  van	  Disney.	  De	  
tekst	  ‘Brother,	  Can	  You	  Spare	  A	  
Dime?’	  is	  gewijzigt	  in	  ‘Who's	  Afraid	  
Of	  The	  Big	  Bad	  Wolf.’.	  Dit	  omdat	  de	  
eerste	  tekst	  nog	  wel	  politiek	  gevoelig	  
lag	  [14].	  Het	  gaat	  namelijk	  over	  de	  
grote	  werkeloosheid	  onder	  het	  
Amerikaanse	  volk	  in	  begin	  jaren	  30.	  
	  
Maar	  hoe	  werkt	  dit	  systeem?	  	  

	  
Schematische	  weergave	  van	  de	  Tree-‐strip	  

Technicolor	  camera	  
	  
Als	  je	  licht	  door	  de	  camera	  naar	  
binnen	  kwam	  raakte	  het	  als	  eerste	  
een	  prisma.	  In	  dit	  prisma	  was	  goud	  
verwerk,	  dit	  zorgende	  er	  voor	  dat	  de	  
een	  gedeelte	  van	  de	  lichtbundel	  door	  
het	  groenfilter	  op	  het	  groene	  film	  
valt.	  Dit	  is	  later	  vervangen	  door	  
zilver.	  De	  andere	  helft	  van	  de	  
lichtbundel	  ging	  echter	  door	  het	  
magenta	  [15]	  filter.	  Magenta	  is	  een	  
extraspectrale	  kleur.	  Dit	  betekent	  
dat	  de	  kleur	  alleen	  maar	  kan	  
ontstaan	  door	  rood	  en	  blauw	  licht.	  
Een	  magenta	  kleurfilter	  zou	  dan	  ook	  
alleen	  maar	  rood	  en	  blauw	  licht	  door	  



laten.	  Dit	  valt	  op	  een	  stuk	  film	  wat	  
alleen	  gevoelig	  is	  voor	  blauwe	  kleur.	  
Dit	  zorgde	  er	  voor	  dat	  het	  rode	  licht	  
alleen	  nog	  ever	  was	  en	  op	  de	  laatste	  
laag	  film	  kan	  vallen.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blauw	  

Rood,	  groen	  en	  blauw	  negatief.	  
	  
Deze	  negatieven	  worden	  geprint	  op	  
Matrix	  film.	  Door	  het	  zilver	  weg	  te	  
wassen	  blijft	  er	  een	  grit	  over	  om	  de	  
kleuren	  toe	  te	  voegen.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blauw	  

Print	  van	  het	  negatief	  op	  Matrix	  film.	  
	  
Deze	  film	  word	  ingevuld	  door	  een	  
speciaal	  proces	  met	  kleur.	  De	  
filmstrips	  worden	  in	  hun	  natuurlijke	  
complementaire	  kleurenparen	  
gedompeld	  [16].	  Dat	  betekend	  rood	  
in	  cyaan,	  groen	  in	  magenta	  en	  blauw	  
in	  geel.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blauw	  
	  	  	  	  	  	  	  film	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  film	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  film	  in	  
	  	  	  	  	  	  cyaan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  magenta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  geel	  
	  
Dit	  word	  allemaal	  samen	  geperst	  op	  
zogenaamde	  ‘blank’	  film.	  Dit	  is	  film	  
waar	  de	  audio	  op	  is	  gedrukt	  en	  ook	  
een	  gedeelte	  van	  het	  zwart	  wit	  beeld	  
wat	  de	  groene	  filmstrip	  heeft	  
gegenereerd.	  Er	  is	  gekozen	  om	  de	  
groene	  filmstrip	  te	  gebruiken	  omdat	  
dit	  het	  scherpste	  beeld	  oplevert.	  Op	  
deze	  zogenaamde	  ‘blank’	  strip	  

worden	  de	  drie	  Matrix	  filmstrips	  
gedrukt.	  Iets	  wat	  een	  nauwkeurig	  
werkje	  was	  aangezien	  de	  
uiteindelijke	  film	  tientallen	  malen	  
groter	  werd	  vertoont.	  
	  
2.4	  Eerst	  indruk	  van	  kleur	  
	  
Toch	  was	  niet	  iedereen	  overtuigt	  van	  
het	  gebruik	  van	  kleur	  binnen	  film.	  
Tom	  Gunning	  [7,8],	  professor	  aan	  de	  
opleiding	  Cinema	  and	  Media	  Studies	  
van	  de	  the	  University	  of	  Chicago,	  
beschreef	  het	  als	  ‘as	  colour	  images	  
appeared	  at	  the	  beginning	  of	  the	  
twentieth	  century	  in	  Sunday	  
supplements	  and	  on	  the	  covers	  of	  
dime	  novels	  they	  came	  to	  be	  
associated	  with	  the	  popular	  and	  the	  
sensationalist,	  as	  opposed	  to	  the	  
artistic	  and	  the	  elite.’	  Er	  was	  in	  die	  
tijd	  namelijk	  nog	  een	  duidelijke	  
scheiding	  tussen	  kunst	  en	  films.	  
Kleur	  was	  te	  onrealistisch	  voor	  film	  
en	  te	  realistisch	  voor	  kunst.	  Mensen	  
waren	  niet	  gewent	  om	  bij	  film	  kleur	  
te	  zien	  en	  dus	  kon	  het	  te	  veel	  
afleiden.	  Persoonlijk	  denk	  ik	  dat	  dit	  
het	  beste	  te	  vergelijken	  is	  met	  hoe	  er	  
nu	  tegen	  3D	  films	  aan	  word	  gekeken.	  
Uit	  eigen	  ervaring	  vanuit	  mijn	  vorige	  
project	  waar	  ik	  veel	  met	  3D	  heb	  
gewerkt,	  heb	  ik	  gemerkt	  dat	  er	  ook	  
kritieken	  zijn	  dat	  3D	  een	  gimmick	  is	  
in	  plaats	  van	  een	  tool	  om	  de	  
belevenis	  en	  het	  realisme	  te	  
versterken.	  En	  als	  er	  gebruik	  van	  
techniek	  werd	  gemaakt	  om	  een	  
beeld	  te	  vormen	  was	  het	  geen	  kunst	  
meer.	  
	  
De	  filmrolletjes,	  videobanden	  en	  
misschien	  eventueel	  zelfs	  wel	  
filmrollen	  die	  de	  mensen	  van	  
tegenwoordig	  nog	  kennen	  is	  
allemaal	  Monopach	  color	  film	  [3].	  
Ontwikkeld	  door	  Technicolor	  maar	  
zij	  hebben	  verzaakt	  om	  dit	  te	  
registeren.	  Dit	  heeft	  er	  toe	  geleid	  dat	  



Kodak	  er	  in	  de	  beginjaren	  er	  mee	  
van	  door	  is	  gegaan.	  Dit	  heeft	  grote	  
gevolgen	  gehad	  voor	  Technicolor.	  
Want	  dit	  leider	  er	  toe	  dat	  ze	  zelfs	  
bepaalde	  producten	  niet	  meer	  
mochten	  maken.	  

2.5.	  Monopack	  color	  film	  

Maar	  de	  film[3]	  is	  opgebouwd	  uit	  
verschillende	  lagen	  van	  film.	  De	  
eerste	  laag	  is	  een	  bescherm	  laag	  (A	  
in	  onderstaande	  afbeelding).	  De	  
tweede	  laas	  is	  een	  Uv-‐filter	  (B	  in	  
onderstaande	  afbeelding).	  Dit	  
beschermt	  de	  film	  van	  niet	  zichtbaar	  
Uv-‐licht.	  Dit	  zou	  de	  film	  namelijk	  
direct	  beschadigen.	  Bij	  B	  en	  C	  van	  de	  
onderstaande	  film	  zie	  je	  een	  gele	  
laag.	  Deze	  laag	  is	  geel	  omdat	  de	  
opname	  altijd	  in	  de	  
complimenterende	  kleur	  is.	  Wat	  dus	  
door	  de	  gele	  laag	  word	  opgevangen	  
zou	  later	  in	  de	  film	  als	  blauw	  worden	  
weer	  gegeven.	  Deze	  gele	  laag	  is	  
opgebouwd	  uit	  twee	  dunnere	  lagen	  
om	  de	  intensiteit	  aan	  te	  kunnen	  
geven.	  De	  5de	  laag,	  laag	  E,	  is	  een	  geel	  
filter.	  Dit	  zorgt	  er	  voor	  dat	  er	  geen	  
blauw	  licht	  meer	  word	  door	  gegeven	  
aan	  de	  lagen	  er	  onder.	  De	  magenta	  
(F	  en	  G	  in	  de	  foto)	  laag	  is	  
verantwoordelijk	  voor	  groen	  in	  de	  
film.	  Hier	  zie	  je	  ook	  weer	  dat	  de	  
natuurlijke	  complementaire	  
kleurenparen	  weer	  terug	  komt.	  Na	  
het	  groen	  filter	  (H	  in	  de	  foto)	  liggen	  
de	  lagen	  I	  en	  J.	  Deze	  cyaan	  laag	  is	  zo	  
als	  je	  nu	  waarschijnlijk	  wel	  kunt	  
raden	  verantwoordelijk	  voor	  de	  rode	  
kleur	  in	  de	  film.	  De	  op	  één	  na	  laatste	  
laag	  is	  een	  opname	  laag.	  Dit	  zorg	  er	  
voor	  dat	  er	  geen	  licht	  weer	  terug	  
kaatst,	  wat	  verkeerd	  belichte	  
plekken	  zou	  opleven.	  We	  eindigen	  
uiteindelijk	  waar	  we	  mee	  zijn	  
begonnen,	  namelijk	  een	  
beschermingslaag.	  Aangegeven	  met	  
een	  L	  in	  de	  foto. 

	  
Doorsnede	  van	  een	  Monopach	  color	  film	  

	  
De	  kleuren	  worden	  in	  een	  bad	  
ontwikkeld	  met	  speciale	  
chemicaliën.	  Dit	  zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  
kleuren	  van	  hun	  negatieve	  fase	  
worden	  omgezet	  naar	  een	  normaal	  
filmframe.	  
	  
2.6.	  Digitaal	  film	  
	  
Tegenwoordig	  is	  de	  workflow	  van	  
film	  helemaal	  digitaal.	  Toch	  is	  dit	  pas	  
sinds	  een	  paar	  jaar	  geaccepteerd	  
binnen	  de	  film	  wereld	  [21].	  Slumdog	  
Millionaire	  was	  in	  2009	  de	  eerste	  
film	  die	  de	  Academy	  Award	  won	  
voor	  Best	  Cinematography.	  Wat	  
gevolds	  werd	  door	  James	  Cameron’s	  
Avatar	  die	  ook	  digitaal	  werd	  
geprojecteerd.	  
	  
2.6.1	  CCD	  
	  
Als	  het	  licht	  door	  de	  lens	  de	  camera	  
binnen	  is	  getreden	  dan	  zou	  dat	  op	  de	  
CCD	  [22]	  terecht	  komen.	  De	  
afkorting	  CCD	  staat	  voor	  charge-‐
coupled	  device,	  maar	  is	  beter	  bekent	  
als	  ‘de	  chip’.	  Een	  uitvinding	  van	  
George	  E.	  Smith	  en	  Willard	  Boyle	  in	  
de	  beginjaren	  70.	  Wat	  een	  CCD	  doet	  
is	  het	  opvangen	  van	  licht.	  Het	  licht	  
valt	  op	  honderden	  kleine	  pixels.	  Elk	  
pixel	  word	  geladen	  met	  een	  kleine	  
hoeveelheid	  elektrische	  lading.	  Door	  
een	  aantal	  van	  deze	  pixels	  naast	  



elkaar	  te	  plaatsen	  ontstaat	  een	  rij	  
met	  allemaal	  elektrisch	  geladen	  
pixels.	  Deze	  word	  door	  de	  speciale	  
onderlaag	  aan	  de	  zijkant	  afgevoerd.	  
Hoor	  een	  heel	  aantal	  van	  deze	  rijen	  
op	  elkaar	  te	  stapelen	  ontstaat	  een	  
grit	  met	  allemaal	  verschillend	  
geladen	  pixels.	  Deze	  pixels	  kunnen	  
in	  een	  digitale	  workflow	  worden	  
weergegeven	  als	  één	  frame.	  
	  
Dit	  zou	  echter	  alleen	  een	  zwart/wit	  
beeld	  opleveren.	  Om	  toch	  kleur	  te	  
creëren	  worden	  twee	  verschillende	  
technieken	  gebruikt.	  De	  eerste,	  de	  
Bayer	  filter,	  legt	  een	  laag	  van	  
verschillende	  kleurenfilters	  over	  de	  
CCD.	  Hierdoor	  worden	  pixels	  maar	  
met	  één	  kleur	  belicht.	  Door	  dat	  
bekent	  is	  welke	  pixel,	  welke	  
kleurenfilter	  heeft	  kan	  een	  weergave	  
worden	  weergegeven.	  Dit	  heeft	  
echter	  als	  nadeel	  dat	  er	  tot	  2/3	  van	  
het	  licht	  verloren	  kan	  gaan.	  
	  

	  
Voorbeeld	  van	  een	  Bayer	  filter	  

	  
Er	  is	  echter	  ook	  nog	  een	  tweede	  
systeem,	  de	  3CCD	  [23].	  Dit	  systeem	  
lijkt	  heel	  veel	  op	  de	  Tree-‐strip	  
Technicolor.	  Het	  licht	  word	  namelijk	  
ook	  gespitst	  door	  een	  prisma.	  Het	  
licht	  word	  dan	  op	  3	  verschillende	  
CCD’s	  opgeslagen.	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  
veel	  hogere	  lichtopbrengst.	  
	  

	  
Schematische	  weergave	  van	  een	  3CCD.	  Op	  de	  

plekken	  A,	  B	  en	  C	  komend	  de	  CCD’s	  
	  
2.6.2	  Compressie	  
	  
De	  CCD’s	  kunnen	  enorme	  
hoeveelheden	  van	  informatie	  
opleveren.	  Dit	  kan	  echter	  verkleind	  
worden	  door	  een	  compressie	  [24]	  te	  
gebruiken.	  Het	  doel	  van	  een	  
compressie	  is	  om	  minder	  regels	  
computer	  taal	  te	  gebruiken	  om	  het	  
zelfde	  te	  zeggen.	  Je	  hebt	  
verschillende	  compressie	  methodes.	  
Sommige	  methodes	  gebruiken	  
complexe	  algoritmes	  om	  dingen	  
verkort	  neer	  te	  zetten.	  Terwijl	  bij	  
andere	  compressie	  methodes	  
informatie	  helemaal	  word	  weg	  
gegooid.	  Als	  een	  compressie	  dus	  
goed	  is	  geschreven	  kan	  er	  met	  een	  
lagere	  bitrate	  het	  zelfde	  of	  zelfs	  
beter	  resultaat	  worden	  behaald.	  Dit	  
heeft	  ook	  grote	  invloed	  op	  wat	  je	  in	  
poost	  productie	  nog	  kunt	  wijzigen	  
aan	  de	  kleuren.	  Doordat	  het	  namelijk	  
een	  digitaal	  bestand	  is	  wijzig	  je	  als	  
het	  ware	  de	  computer	  taal	  binnen	  
het	  bestand.	  
	  
2.6.3.	  Opslag	  
	  
Deze	  informatie	  kan	  later	  op	  harde	  
schijven	  of	  op	  speciale	  tape	  worden	  
opgeslagen.	  Deze	  laatste	  word	  echter	  
steeds	  minder	  gebruikt	  door	  de	  



betere	  mogelijkheden	  die	  er	  zijn	  
gekomen	  met	  SD-‐card,	  SSD’s	  en	  
andere	  opslag	  media.	  
	   	  



3.	  Hedendaags	  
kleurgebruik	  
	  
Tegenwoordig	  word	  heel	  anders	  
kleur	  tegen	  aan	  gekeken.	  Mensen	  
zijn	  aan	  kleur	  gewent	  en	  zwart/wit	  
kleurgebruik	  word	  alleen	  maar	  
gebruikt	  om	  een	  verhaal	  te	  vertellen.	  
Een	  goed	  voorbeeld	  van	  het	  gebruik	  
van	  zwart/wit	  is	  de	  film	  The	  Artist.	  
Hier	  zou	  ik	  later	  op	  terug	  komen.	  
	  
3.1.	  Betekenis	  van	  kleur	  
	  
Kleur	  word	  gebruikt	  om	  een	  verhaal	  
te	  vertellen.	  Isaac	  Botkin	  [10]	  gaf	  er	  
een	  college	  over	  in	  2009	  op	  de	  San	  
Antonio	  Film	  Academy.	  Hij	  beschrijft	  
kleur	  als	  een	  tool	  om	  contrast	  te	  
krijgen	  tussen	  elementen	  in	  het	  
frame	  te	  creëren	  en	  om	  ideeën	  over	  
te	  brengen	  aan	  het	  publiek.	  	  
	  
Door	  een	  kleur	  gebruikt	  kan	  je	  een	  
bepaald	  gevoel	  overbrengen	  over	  
een	  ruimte	  en	  hoe	  de	  karakters	  zich	  
voelen	  binnen	  een	  ruimte.	  Hier	  door	  
kan	  je	  aan	  kijkers	  uitleggen	  wat	  voor	  
rol	  een	  scènes	  speelt	  binnen	  de	  film.	  
Kijkers	  kunnen	  zelfs	  ongemerkt	  aan	  
het	  kleurgebruik	  zien	  welk	  gedeelte	  
fan	  de	  film	  speelt.	  
	  
Zo	  kan	  een	  warme	  gekleurde,	  lichte	  
kamer	  met	  zachte	  schaduwen	  een	  
comfortabel	  gevoel	  geven.	  Terwijl	  de	  
zelfde	  kamer	  in	  donker	  licht,	  met	  
veel	  kauwde	  kleuren	  en	  harder	  
schaduwen	  een	  naargeestig	  en	  kil	  
gevoel	  geven.	  Ondanks	  dat	  dit	  
gebruik	  in	  mensen	  hun	  gevoelens	  zit	  
ingebakken	  kan	  hier	  mee	  gespeeld	  
worden.	  Kijkers	  van	  nu	  kunnen	  daar	  
op	  anticiperen	  en	  zullen	  dit	  over	  het	  
algemeen	  accepteren.	  Voorbeelden	  
van	  dit	  ‘fout’	  kleurgebruik	  zijn	  E.T.	  
en	  Black	  Hawk	  Down.	  
	  

Het	  verhaal	  wat	  Isaac	  Botkin	  vertelt	  
word	  nog	  maals	  onderstreept	  door	  
colorist	  Warren	  Eagles.	  Hij	  beschreef	  
het	  gebruik	  van	  kleur	  als	  tool	  voor	  
het	  vertellen	  van	  verhalen	  in	  een	  
video	  [11]	  die	  hij	  maakte	  voor	  de	  
International	  Colorist	  Academy.	  Je	  
kunt	  kijkers	  op	  een	  ander	  been	  
zetten	  zonder	  daarvoor	  andere	  tools	  
te	  gebruiken.	  	  
	  
3.2.	  The	  Artist	  
	  
In	  2011	  was	  er	  die	  grote	  opzien	  
baarde	  binnen	  de	  film	  wereld.	  Er	  
werd	  namelijk	  sinds	  jaren	  weer	  een	  
serieuze	  stomme	  zwart/wit	  film	  uit	  
gebracht	  genaamd	  The	  Artist.	  Om	  
een	  beter	  besef	  te	  krijgen	  wat	  kleur	  
nou	  eigenlijk	  met	  ons	  doet	  en	  omdat	  
ik	  me	  af	  vroeg	  op	  je	  anno	  2013	  nog	  
een	  stomme	  zwart/wit	  film	  kunt	  kijk	  
zonder	  verveelt	  te	  raken,	  heb	  ik	  
besloten	  om	  deze	  film	  te	  gaan	  kijken.	  
Wand	  ondanks	  dat	  ik	  al	  vanaf	  het	  
begin	  wel	  heel	  nieuw	  ben	  na	  deze	  
film	  heb	  ik	  het	  nooit	  aan	  gedurfd	  om	  
hem	  te	  gaan	  kijken.	  Ik	  was	  angstig	  
om	  deze	  film	  te	  gaan	  kijken	  omdat	  ik	  
het	  concept	  wel	  tof	  vond	  maar	  ik	  de	  
uiteindelijke	  film	  ging	  tegen	  vallen.	  
	  
Na	  het	  zien	  van	  deze	  film	  van	  deze	  
film	  was	  ik	  blij	  verrast	  en	  kan	  ik	  
zeggen	  dat	  een	  stomme	  zwart/wit	  
film	  in	  2013	  ook	  nog	  werkt.	  Naarst	  
het	  romantische	  drama	  met	  
momenten	  waar	  ik	  ook	  echt	  oprecht	  
heb	  gelagen	  	  was	  het	  ook	  vooral	  een	  
ode	  aan	  de	  stomme	  film.	  Waarbij	  de	  
figuurlijke	  voorstelling	  van	  de	  
stomme	  film	  word	  weergegeven	  als	  
Goerge	  Valentin.	  De	  acteur	  die	  zijn	  
hoogtepunt	  beleeft	  in	  de	  tijden	  van	  
de	  stomme	  film.	  Tot	  dat	  Peppy	  Miller	  
zijn	  pat	  kruist.	  Zij	  staat	  duidelijk	  
voor	  de	  gesproken.	  Voor	  de	  rest	  zou	  
ik	  me	  in	  dit	  geval	  niet	  verder	  uitlaten	  
over	  het	  verloop	  van	  het	  verhaal.	  Dit	  



omdat	  dit	  geen	  toegevoegde	  waarde	  
heeft	  voor	  dit	  verslag	  en	  ik	  mensen	  
niet	  het	  plezier	  van	  het	  ontdekken	  
van	  dit	  verhaal	  wil	  afnemen.	  	  
	  
Ondanks	  dat	  geluid	  de	  grote	  
onderliggende	  laag	  was	  binnen	  deze	  
film	  werd	  deze	  film	  mede	  gedragen	  
door	  het	  gebruik	  van	  zwart/wit.	  Of	  
zo	  als	  de	  regisseur	  het	  mooi	  zij,	  het	  
gebruik	  van	  verschillende	  tinten	  
grijs.	  Want	  één	  ding	  heeft	  mij	  wel	  dat	  
je	  met	  contrast	  en	  licht	  en	  donker	  
heel	  wat	  kunt	  vertellen.	  Bij	  de	  
positieve	  stukken	  van	  een	  acteur	  had	  
zijn	  of	  haar	  kleding	  veel	  contract	  en	  
was	  zijn	  persoon	  goed	  belicht.	  Dit	  
gold	  ook	  voor	  zijn	  of	  haar	  omgeving.	  
Er	  zit	  één	  scène	  in	  dat	  in	  de	  film	  dat	  
het	  personage	  Goerge	  Valentin	  in	  
een	  zieken	  huis.	  Het	  lijkt	  op	  het	  
eerste	  opzicht	  niet	  goed	  met	  hem	  
hem	  af	  te	  lopen.	  Maar	  dan	  merk	  je	  
ook	  dat	  zijn	  omgeving	  heel	  steriel	  
wit	  is.	  Dit	  is	  voor	  mijn	  gevoel	  een	  
verwijzing	  naar	  de	  hemel.	  Dat	  hij	  in	  
de	  laatste	  fase	  van	  zijn	  leven	  zit.	  
Terwijl	  hij	  op	  een	  ander	  moment	  
bijna	  zelf	  moord	  wil	  plegen.	  Hier	  is	  
zijn	  omgeving	  ook	  donker	  en	  
naargeestig.	  De	  voorwerpen	  zijn	  
enkel	  nog	  door	  hun	  contouren	  te	  
zien,	  voor	  de	  rest	  bevatten	  de	  
meeste	  donkere	  gedeelten	  geen	  
detail	  meer.	  	  
	  
Na	  het	  zien	  van	  deze	  film	  dreef	  bij	  
mij	  de	  vraag	  naar	  boven	  ‘Had	  ik	  deze	  
film	  anders	  willen	  of	  kunnen	  zien	  
dan	  in	  zwart/wit?’.	  En	  mijn	  
andwoord	  op	  die	  vraag	  is:	  nee.	  Het	  
maakt	  zoon	  deel	  uit	  van	  het	  verhaal	  
en	  de	  setting	  van	  de	  film	  dat	  het	  de	  
geloofwaardigheid	  had	  aangetast	  als	  
de	  film	  in	  kleur	  en	  in	  16:9	  was	  
geschoten.	  Want	  dat	  komt	  verder	  
niet	  naar	  voren	  maar,	  maar	  de	  hele	  
film	  is	  in	  het	  beeld	  formaat	  4:3.	  Toch	  
heb	  ik	  ook	  enige	  kritiek	  op	  deze	  film.	  

Ik	  had	  namelijk	  bij	  gedeelten	  van	  het	  
verhaal	  wel	  het	  gevoel	  dat	  het	  
verhaal	  ondergeschikt	  was	  aan	  de	  
techniek.	  Het	  eerst	  hebben	  bedacht	  
om	  een	  stomme	  film	  te	  gaan	  maken	  
en	  daar	  een	  verhaal	  in	  bedacht.	  
Terwijl	  ik	  persoonlijk	  van	  mening	  
ben	  dat	  wat	  je	  wild	  overbrengen	  is	  
het	  verhaal,	  daar	  kies	  je	  de	  tool,	  in	  
dit	  geval	  het	  kleurgebruik,	  bij	  die	  
daar	  bij	  passen.	  
	   	  



	  
4. Onze	  eigen	  video’s	  	  
	  
Bij	  onze	  video’s	  heb	  ik	  een	  duidelijk	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  
promotiefilm	  samen	  met	  de	  treaser	  
en	  de	  losse	  video	  items.	  
	  
4.1.	  Video	  items	  
	  
Ik	  heb	  voor	  de	  video	  items	  heb	  ik	  zo	  
veel	  mogelijk	  bij	  de	  natuurlijk	  
kleuren	  gehouden.	  	  Dit	  past	  goed	  bij	  
de	  kernwaarde	  realistisch.	  Daarvoor	  
heb	  ik	  Alsel	  Adams	  Zone	  System	  [18]	  
gebruikt.	  Dit	  beschrijft	  de	  helderheid	  
voor	  een	  optimale	  belichting.	  Dit	  
gaat	  aan	  de	  hand	  van	  de	  verdeling	  
van	  de	  Waveform	  monitor.	  Door	  een	  
dergelijk	  systeem	  aan	  te	  houden	  kan	  
je	  een	  betere	  continuïteit	  behalen.	  
Dit	  zorgt	  voor	  een	  goed	  contrast.	  
Wat	  de	  regisseur	  wilde	  het	  namelijk	  
‘rauw,	  hard	  en	  interessant’.	  	  Bij	  te	  
weinig	  contrast	  zou	  het	  namelijk	  
dromerig	  overkoemen.	  Hierbij	  lette	  
ik	  ook	  of	  alles	  wel	  ‘broadcast	  legal’	  
is.	  Hierbij	  heb	  ik	  er	  op	  gelet	  dat	  de	  
donkere	  gedeelten	  van	  een	  beeld	  
niet	  onder	  de	  0%	  kwamen	  van	  de	  
Waveform	  monitor	  en	  de	  witte	  
gedeelten	  niet	  boven	  de	  100%.	  Ook	  
bij	  de	  Vectorscope	  heb	  ik	  er	  op	  gelet	  
dat	  de	  kleuren	  niet	  op	  ‘illegaal’	  
terrein	  kwamen.	  Ik	  heb	  voor	  
gekozen	  om	  dit	  handmatig	  te	  doen	  in	  
plaats	  van	  het	  gebruik	  van	  een	  
‘broadcast	  safe’	  effect.	  Wat	  een	  
broadcast	  effect	  namelijk	  doet	  is,	  
kort	  door	  de	  bocht	  gezegd,	  het	  
afkappen	  van	  alle	  kleuren	  en	  
belichting	  die	  buiten	  de	  boadcast	  
safe	  vallen.	   

	  
Om	  een	  voorbeeld	  te	  geven.	  Als	  een	  
licht	  overbelicht	  is	  en	  buiten	  het	  
bereik	  van	  de	  van	  de	  Waveform	  
monitor	  valt	  zou	  een	  broadcast	  safe	  

effect	  dit	  gewoon	  afkappen.	  Dan	  zou	  
er	  in	  de	  uiteindelijke	  video	  gewoon	  
geen	  informatie	  meer	  zitten	  in	  de	  
overbelichte	  gedeelten	  van	  de	  lucht.	  
Terwijl	  als	  je	  de	  gain	  waarde	  
handmatig	  naar	  beneden	  brengt	  je	  
de	  wol	  en	  de	  details	  terug	  kunt	  
brengen.	  Je	  kunt	  dan	  zelfs	  een	  
selectie	  maken	  van	  de	  wolken,	  
waardoor	  deze	  alleen	  beïnvloed	  
worden.	  Bij	  onze	  video’s	  waren	  
vooral	  de	  oranje	  pakken	  die	  dikwijls	  
problemen	  gaven.	  Deze	  bevatte	  te	  
veel	  kleur	  en	  sprongen	  er	  daar	  door	  
in	  negatiefe	  zin	  tussenuit.	  	  
	  
Ook	  de	  witbalans	  en	  eventueel	  de	  
zwart	  balans	  deed	  ik	  aan	  de	  hand	  
van	  de	  Vectorscope.	  Door	  een	  wit	  
vlak	  de	  selecteren	  en	  te	  highlighten	  
werd	  alleen	  dit	  vlak	  zichtbaar	  in	  de	  
Vectorscope.	  Door	  de	  puntjes	  dan	  
pressies	  in	  het	  midden	  te	  laten	  
vallen	  door	  het	  gebruik	  van	  de	  gain	  
krijg	  een	  perfect	  wit	  vlak.	  Door	  de	  
selectie	  dan	  weg	  te	  halen	  en	  je	  dus	  
toestaat	  dat	  het	  effect	  over	  het	  hele	  
frame	  word	  toegepast	  krijg	  je	  een	  
goed	  gewitballanst	  shot.	  Dit	  zelfde	  
geld	  voor	  het	  ballansen	  van	  de	  zwart	  
en	  de	  grijs	  waarden.	  Bij	  het	  zwart	  
ballansen	  gebruik	  je	  een	  zwart	  vlak	  
en	  de	  lift	  controles	  en	  bij	  de	  
grijswaarden	  gebruik	  je	  een	  grijs	  
vlak	  en	  de	  gamma	  controles.	  Dit	  
systeem	  werk	  zo	  goed	  omdat	  je	  niet	  
afhankelijk	  bent	  van	  een	  paar	  pixels	  
maar	  je	  gebruikt	  gelijk	  een	  heel	  vlak.	  
Wel	  moet	  je	  er	  voor	  zorgen	  dat	  het	  
gebied	  wat	  je	  gebruikt	  natuurlijk	  
moet	  zijn	  belicht.	  Er	  moet	  dus	  wel	  
detail	  in	  zitten.	  Een	  overbelicht	  
gedeelte	  zou	  bijvoorbeeld	  altijd	  
worden	  weer	  gegeven	  als	  puur	  wit.	  
Ook	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  
geselecteerde	  vlak	  word	  belicht	  door	  
de	  natuurlijke	  lichtbron.	  Om	  een	  
voor	  beeld	  te	  geven.	  Bij	  de	  video	  van	  
‘Het	  lassen	  op	  het	  KIM’	  was	  dit	  wat	  



lastiger.	  Het	  lassen	  gebuurde	  
namelijk	  in	  een	  TL	  belichte	  
omgeving.	  De	  wanden	  waren	  van	  wit	  
materiaal	  en	  waren	  dus	  in	  eerste	  
instantie	  geschikt	  om	  gebruikt	  te	  
worden.	  Deze	  wanden	  werden	  door	  
de	  camera	  echter	  gezien	  als	  blauw.	  
Dit	  kwam	  doordat	  de	  wanten	  ook	  
belicht	  waren	  door	  het	  voor	  ons	  ook	  
blauwe	  licht.	  In	  deze	  gevallen	  moet	  
dus	  gezocht	  worden	  naar	  een	  andere	  
stuk	  wit	  of	  als	  dit	  niet	  aanwezig	  is	  
moet	  dit	  gebeuren	  op	  gevoel.	  
Ondanks	  dat	  ik	  me	  niet	  kan	  
voorstellen	  dat	  dit	  systeem	  niet	  
vaker	  op	  deze	  manier	  is	  toegepast	  
heb	  ik	  hier	  op	  het	  internet	  echter	  
geen	  bewijzen	  voor	  kunnen	  vinden.	  
Ik	  heb	  alleen	  voorbeelden	  gevonden	  
waarbij	  de	  Vectorscope	  werd	  
gebruikt	  om	  een	  hele	  afbeelding	  
tegelijk	  te	  balanceren.	  Verder	  heb	  ik	  
dit	  systeem	  zelf	  bedacht	  en	  
ontwikkeld.	  
	  
Om	  het	  persoonlijke	  aspect	  te	  
benadrukken	  te	  benadrukken	  heb	  ik	  
de	  personen	  er	  extra	  uit	  laten	  
springen.	  Dit	  heb	  ik	  gedaan	  door	  ze	  
iets	  lichter	  te	  maken,	  iets	  meer	  
contrast	  gegeven	  en	  heb	  ik	  de	  huid	  
wat	  extra	  kleur	  gegeven.	  Dit	  allemaal	  
zodat	  de	  toekomstige	  studenten	  zich	  
graag	  identificeren	  met	  de	  huidige	  
student.	  
	  
Verder	  heb	  ik	  wel	  rijke	  kleuren	  aan	  
gehouden	  zonder	  dit	  te	  overdrijven.	  
Hiermee	  wilde	  ik	  het	  positieve	  
karakter	  van	  oriënteren	  
benadrukken.	  
	  
4.2.	  Promotiefilm	  en	  teaser	  
	  
In	  de	  promotiefilm	  en	  de	  teaser	  ben	  
ik	  op	  pressies	  de	  zelfde	  manier	  
begonnen.	  Maar	  waar	  ik	  bij	  de	  losse	  
items	  ben	  gestopt	  ben	  ik	  hier	  verder	  
gegaan.	  Ik	  wilde	  namelijk	  dat	  deze	  

grading	  niet	  alleen	  mee	  hielp	  voor	  
het	  onderbuik	  gevoel,	  maar	  dat	  het	  
ook	  echt	  deel	  uit	  maakte	  van	  het	  
vertellen	  van	  het	  verhaal.	  Dit	  zou	  
een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  
stimulerende	  functie	  die	  juist	  de	  
promotiefilm	  nodig	  heeft.	  
	  
Ik	  ben	  begonnen	  om	  in	  de	  scenes	  
waar	  de	  potentiele	  student	  in	  de	  klas	  
zit.	  Om	  te	  benadrukken	  dat	  hij	  zich	  
verveelt	  heb	  ik	  een	  Bleach	  bypass	  
[19]	  gebruikt.	  Een	  look	  die	  populair	  
is	  geworden	  rond	  half	  jaren	  80.	  Het	  
effect	  werd	  toe	  gepast	  door	  het	  
gebruik	  van	  chemicaliën	  bij	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  film.	  De	  look	  
kenmerkt	  door	  zich	  door	  het	  gebruik	  
van	  weinig	  kleur	  en	  veel	  contrast.	  
Het	  extreme	  contrast	  heb	  ik	  echter	  
niet	  zo	  heftig	  toe	  gepast.	  Dit	  zou	  
namelijk	  te	  veel	  spanning	  geven	  
binnen	  het	  shot.	  Het	  moet	  saai	  
aanvoelen.	  
	  
Voor	  de	  excursies	  heb	  ik	  een	  stuk	  
meer	  kleur	  gebruikt.	  Dit	  help	  mee	  
aan	  de	  stimulerende	  functie.	  Ik	  heb	  
er	  voor	  gekozen	  om	  de	  pakken	  van	  
de	  studenten	  er	  extra	  uit	  te	  laten	  
springen.	  Dit	  is	  om	  het	  persoonlijke	  
aspect	  te	  benadrukken.	  Dit	  heb	  ik	  
gedaan	  door	  de	  donkere	  gedeelten	  
een	  blauwe	  look	  geven.	  	  Bij	  het	  niet-‐
wetenschappelijke	  traditionele	  
kleursysteem	  [16]	  zijn	  blauw	  en	  
oranje	  namelijk	  complimenterende	  
kleuren.	  Dit	  kleur	  systeem	  word	  met	  
name	  gebruikt	  door	  schilders	  en	  
andere	  artistieke	  toepassingen.	  Ook	  
help	  deze	  blauwe	  [10,	  20]	  kleur	  het	  
om	  aan	  te	  geven	  dat	  het	  een	  
uitdagende	  opleiding	  is	  met	  veel	  
spannende	  elementen.	  Om	  aan	  te	  
geven	  dat	  dit	  positieve	  spanning	  is	  
zijn	  de	  beelden	  wel	  licht.	  Licht	  staat	  
namelijk	  voor	  het	  goede.	  
	  



De	  scenes	  die	  binnen	  op	  het	  KIM	  zijn	  
gefilmd	  heb	  ik	  een	  wat	  meer	  warme	  
toon	  gebruikt	  voor	  in	  de	  lichte	  
gedeelten	  van	  het	  beeld.	  Dit	  zorgt	  
voor	  een	  warm,	  vertrouwd	  en	  
behaaglijk	  gevoel.	  De	  mensen	  zien	  er	  
gekeurd,	  gezellig	  en	  gezond	  uit.	  Dit	  
geeft	  contrast	  met	  de	  activiteiten	  en	  
de	  klas	  waar	  onze	  hoofdpersoon	  nu	  
in	  zit.	  Dit	  is	  de	  klas	  waar	  je	  wel	  in	  
wild	  zitten,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  
saaie	  klas	  waar	  je	  nu	  in	  zit.	  Dit	  
samen	  met	  de	  excursies	  benadrukt	  
ook	  het	  buitengewone.	  Dat	  je	  niet	  
alleen	  in	  de	  boeken	  zit,	  maar	  dat	  je	  
ook	  op	  excursie	  gaat	  en	  les	  krijgt	  van	  
toffe	  gastdocenten.	  
	  
Als	  onze	  hoofdpersoon	  klaar	  is	  met	  
kijken	  van	  de	  video	  springt	  hij	  echt	  
uit	  tussen	  de	  rest.	  De	  rest	  van	  de	  klas	  
is	  nog	  en	  mineur	  stemming	  door	  de	  
Bleach	  bypass	  look	  terwijl	  onze	  
hoofdpersoon	  er	  uit	  springt	  door	  zijn	  
gezonde	  uiterlijk	  en	  zijn	  felle,	  
uitspringende	  kleuren.	  Dit	  draagt	  
wederom	  bij	  aan	  het	  stimulerende	  
wat	  de	  promotiefilm	  moet	  hebben.	  
Dat	  er	  een	  mogelijkheid	  is	  om	  buiten	  
de	  groep	  te	  stappen	  en	  wat	  
uitdagends	  te	  gaan	  doen	  waardoor	  je	  
dat	  beetje	  extra	  wat	  je	  in	  je	  hebt	  kunt	  
toepassen	  en	  uitdragen.	  Dit	  sluit	  aan	  
bij	  het	  concept:	  Je	  kan	  meer	  
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