
#LOCKDOCS! 
Docmakers en omroep NTR

Wil jij meedoen aan #LOCKDOCS?! 

 
We zijn op zoek naar 12 creatieve kinderen die zin hebben om mee te doen aan dit 
nieuwe programma. Het is nog niet 100% zeker dat het doorgaat, maar het is de 
bedoeling dat het een serie wordt waarin je 12 verschillende kinderen ziet die 
elkaar niet kennen, en die ieder op hun eigen manier de Corona-crisis beleven. 
Iedereen filmt zelf met een telefoon. Een groep filmmakers helpt hen daarbij (via 
de telefoon en facetime). Via een app als Zoom gaan de kinderen van de serie met 
elkaar in gesprek. 
 
Door een leuk, origineel auditiefilmpje in te sturen, maak je kans om mee 
te doen. Wat moet er in dit filmpje voorkomen?

1)   Richt eerst de camera op jezelf, of laat iemand anders jou filmen. Vertel je 
naam, je leeftijd en je woonplaats en leg uit waarom je graag mee wilt 
doen aan #Lockdocs.

2.) Nu kun je zelf gaan filmen. Laat zien met wie je samen in 1 huis woont en 
vertel erbij hoe ze heten en of het je broer/zus/vader/moeder/huisdier is. 
Vertel ons wat jij van ieder van hen vindt.
 

3.)   Laat je uitzicht zien en vertel erbij wat we zien. Is het nu anders dan 
anders?

4.)   Wat is Corona volgens jou? Wat maakt deze tijd voor jou anders dan voor 
de meeste andere kinderen?  

Kies tot slot uit 1 van deze 2 vragen:
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5a.) Als jij het voor het zeggen had, wat zou dan jouw geniale plan zijn om de 
wereld van Corona af te helpen? Gebruik je fantasie! Het hoeft niet per se 
te kunnen, stel je voor dat alles kan. 

5b.) Heb jij een geweldige tip voor andere kinderen om nu te gaan doen? Iets 
wat je zelf hebt bedacht.

Veeg je lens schoon, zorg dat je je telefoon in de breedte vasthoudt (zie 
het plaatje hierboven) en begin! 
Ben je klaar? Als het 5 losse filmpjes zijn, is dat geen probleem. 
Vraag nu je ouders of ze het goed vinden om het naar ons op te sturen. 
Vinden ze het goed? Mail deze dan met je naam, telefoonnummer en toestemming 
van je ouders naar: juulopdenkamp@gmail.com 
Deadline: 4 mei 
Mail of bel vooral als je nog vragen hebt. 

#Lockdocs is een project van filmmakers Sanne Rovers, Nadine Kuipers, 
Anneloor van Heemstra, Annelies Kruk, Marjolijn Heijnen, Susan Koenen, 
Denise Janzée, Marjolijn Heijnen, Lidija Zelovic, Kim Brand, Juul Op den 
Kamp en Saskia Gubbels i.s.m. producent Docmakers en omroep NTR.
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