
Dit verhaal staat in het teken van identiteitsontwikkeling, 

waardering voor ieders talent en eigenheid.

Alles gaat fout!
F I L M -  O F  M U S I CA L PA K K E T



Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging voor jouw klas?

Dan is Cultuur in je Klas iets voor jou! Word stap voor stap meegenomen door 

onze professionals in het proces naar een musical of film toe. Door ons digitaal 

lesmagazine haal je elke expertise in je klas die nodig is om van jullie productie 

een succes te maken. Elk leerling heeft een uniek talent. Daarom zijn er rollen 

voor, maar zeer zeker ook achter de schermen. Zo ontwikkelt iedere leerling de 

vaardigheden die het beste bij hem of haar past! 
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OVE R  H E T  VE R H A A L 
Alles gaat fout! synopsis
De eindmusical “Do-Re-Mi” staat gepland, maar alles gaat fout! Na de audities, waarin 

iedereen de sterren van de hemel zingt, de mooiste decors bouwt of de mooiste verhalen 

schrijft, krijgen de leerlingen allemaal hun taak te horen. Maar… iedereen is ingedeeld op 

de verkeerde plek! De mensen die uitblinken in dans, zijn ineens verantwoordelijk voor de 

techniek en hebben geen idee hoe ze de losse draadjes aan elkaar moeten knopen. En de 

wiskundige technici moeten ineens gaan zingen! Dat eindigt in een totale ramp: decor valt 

uit elkaar, zangers die vals zingen, de technici die geëlektrocuteerd worden en ter overmaat 

van ramp breekt een danser zijn been…

De deelnemers aan de musical moeten terug naar de tekentafel. Op deze manier lukt het 

niet, dus moeten ze een nieuw plan verzinnen om de musical te redden. Ze besluiten om 

de groepen opnieuw in te delen. Iedereen wordt op de plek gezet waar zijn of haar talenten 

liggen. De groepen gaan aan de slag om de puinhoop die de vorige groep heeft achtergelaten, 

recht te zetten. Het decor wordt in elkaar gezet, de muziekboxen worden gerepareerd en 

dansen gemaakt. Uiteindelijk lukt het ze om een geweldige show van “Do Re Mi” neer te 

zetten en hebben ze geleerd dat ze zichzelf mogen doen, fouten mogen maken, maar vooral: 

doen waar je goed in bent!

* Je kunt kiezen voor een scriptversie van 15 rollen óf van 35 rollen. Uiteraard kun je het verhaal ook spelen met méér of minder leerlingen.

Geschikt voor: 
groep 6, 7 & 8

Aantal rollen: 
15 - 35*

Speelduur: 
60 - 75 minuten

Maatschappelijk 
thema: 
talenten ontdekken

Aantal liedjes: 
vijf

Genre: 
komedie
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A L L E S  G A AT  FO UT !  
In jouw klas?
Dit verhaal heeft humor, is inspirerend en biedt de kinderen de mogelijkheid om te zoeken 

naar hun interesses en eigen identiteit. In dit stuk gaat letterlijk alles fout, wat zorgt voor 

hilarische taferelen. Tevens worden de deelnemers van de musical uitgedaagd, want zij 

worden in een groep geplaatst die totaal niet passend is bij hun talent. Samen komen zij in 

opstand om de musical te redden.

• In Alles gaat fout! zijn verschillende groepen waar jouw leerlingen herkenning in kunnen 

vinden: muzikanten en zangers, acteurs, decorbouwers, een regisseur, technici en dansers. 

Daarnaast biedt Cultuur in je Klas zowel rollen voor als achter de schermen.

• De maatschappelijke thema’s waar jouw leerlingen mee aan de slag gaan zijn: 

identiteitsontwikkeling, waardering voor ieders talent en eigenheid.

• In dit project wordt, zoals eerder verteld, veel gewerkt met verschillende groepen. Dit 

betekent dat er tijdens het repetitie traject veel in groepen kan worden gerepeteerd. Dit 

biedt veel mogelijkheden voor jouw lesindeling en tijdsindeling gedurende de dag. 

• Daarnaast zullen de leerlingen ook digitale lessen krijgen over het verzamelen van 

rekwisieten, het bouwen van decor, krijgen zij zang- en dansles en verrijken zij hun 

woordenschat n.a.v. de moeilijke woorden die dit project bevat.
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S A M E N  Z I N G E N 
De liedjes

L I E D  1 :

L I E D  3 :

L I E D  2  ( D I T  I S  E E N  KO RT  L I E DJ E ) :

L I E D  5 :

L I E D  4 :

In het verhaal Alles gaat fout! zitten in totaal vijf liedjes. Je ontvangt bij het pakket de liedjes 

mét zang en instrumentaal. Benieuwd hoe het klinkt? Klik op de buttons om de liedjes via 

Spotify te beluisteren. 

LET OP: beluisteren op eigen risico! Ze blijven snel in je hoofd hangen ;)

Audities

Alles gaat fout

Do Re Mi

Dit kan jij

Nummers
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H E T  H E L E  A L B U M 

O P  S P OT I F Y  T E 

B E LU I ST E R E N

https://open.spotify.com/track/4oRT7L8b2PBi71koTftodV?si=0ae63ee250534196
https://open.spotify.com/track/7dcQLzGkSbEjbO8ZGnM6y2?si=74ccd1d094264c14
https://open.spotify.com/track/5MnNwc8FfG9KDgGqzrfhn5?si=30a762f5b80b4b10
https://open.spotify.com/track/1B6Kb13GnrIOiE57xlMFed?si=47a574e3efaf41fa
https://open.spotify.com/track/2fawJuMhI5IX6PyFBTTKwI?si=a77116636ca0411c
https://open.spotify.com/album/4foaIUbMHtvj815o6KqiIY?si=MBtgqrIKQROxBKuK2Jrzyg


WI E  KU N N E N  J O U  L E E R L I N G E N  S PE L E N ? 
Rollen overzicht
1 / Amy = is een prima ballerina. Een echt tutje, vindt zichzelf het beste en is een perfectionist. Spreekt een beetje Frans 

en is haantje de voorste. Heeft altijd ruzie met Rosa om wie de beste is. Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek

2 / Rosa = een prima ballerina. Een echt tutje, vindt zichzelf het beste en is een perfectionist. Heeft altijd mot met Amy, 

die ook de beste wilt zijn. Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek

3 / Jasmijn = vindt dansen heel erg leuk, maar beschouwt het meer als een hobby. Is wat stiller dan de rest.  

Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek

4 / Julia = stoer, doet aan hiphop en streetdance. Heeft een grote mond. Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek 

5 / Daan = heel onzeker over zijn dans, terwijl hij eigenlijk erg goed is. Is enorm verlegen daardoor.  

Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek

6 / Emma = moest van haar moeder als kind al op ballet en kan daardoor heel goed dansen, terwijl ze het helemaal niet 

leuk vindt. Zou liever hiphop willen doen en wordt daardoor vrienden met Julia.  

Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek 

7 / Nora = kan goed dansen. Vindt alles wel oké en is erg tevreden. Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek 

8 / Olivia = een prima ballerina. Een echt tutje, vindt zichzelf het beste en is een perfectionist. Hoeft niet per se altijd 

vooraan te staan, weet waar d’r plek is. Talent: Dans | Ingedeeld in: Techniek 

9 / Pepijn = wil later singer-songwriter worden. Speelt gitaar en is heel erg aardig. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

10 / Faya = een diva. Weet alles van muziek en doet overal Beyoncé ad-lips tussen door. Heeft altijd mot met Isabella 

omdat ze denkt dat ze de beste is. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

11 / Isabella = een diva. Weet alles van muziek en doet overal Beyoncé ad-lips tussen door, heeft altijd mot met Maya 

omdat ze de beste wil zijn. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor 

12 / Levi = houdt van klassieke muziek. Zingt het liefst opera. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

13 / Milan = de pianist. Zingt zelf niet, maar begeleidt de zangers en schrijft muziek. Heel grappig. Zorgt voor de live 

sound-effects. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

14 / Luca = is het beste in rappen. Alles wat Luca zegt rijmt. Gaat veel met Sem om, waarmee hij samen rapt. 

Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

15 / Sem = is het beste in rappen. Alles wat hij zegt rijmt. Gaat veel met Luca om, waarmee hij samen rapt. Talent: Zang | 

Ingedeeld: Decor 

16 / Jesse = een echte rocker. Draagt een metal T-shirt en heeft heel veel eyeliner op. Een echte metalhead. Zegt alles 

heel verveeld en monotoon. Talent: Zang | Ingedeeld: Decor

17 / Lara = drama queen. Vindt alles heeeeeel erg, is super dramatisch. Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

18 / Abel = dagdromer, krijgt bijna niks mee van wat er gezegd wordt. Zit helemaal in zijn eigen fantasie.  

Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

19 / Ezra = is heel erg van het stil spel, houdt zich op de achtergrond totdat het totaal misgaat. Talent: Acteren | 

Ingedeeld in: Dans
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20 / Fenna = Bevriend met Ali. Heeft een te grote fantasie. Ziet dingen in doodgewone voorwerpen en verzint complete 

verhalen die niks met het plot te maken hebben. Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

21 / Ali = bevriend met Fenna. Heeft een te grote fantasie. Ziet dingen in doodgewone voorwerpen en verzint complete 

verhalen die niks met het plot te maken hebben. Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

22 / Lars = wil heel graag acteren, maar heeft totaal geen emotie. Dat levert hele grappige situaties op.  

Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

23 / Thijs = ze wisten niet wat ze met Thijs aan moesten, dus heeft de regisseur ‘m maar bij de acteurs gestopt. Thijs 

heeft totaal geen fantasie en snapt er niks van. Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

24 / David = refereert alleen maar aan zijn eigen leven, kan zich totaal niet inbeelden in wat anderen voelen of denken. 

Talent: Acteren | Ingedeeld in: Dans

25 / Liz = een echte nerd. Controlfreak, weet alles over wiskunde en techniek. Praat alleen maar over de natuurkundige 

theorie van licht. Talent: Programmeren, licht. | Ingedeeld in: Zang

26 / Cas = een echte nerd. Heeft enorme smetvrees. Loopt met handschoentjes en ontsmettingsspray rond, bang dat hij 

een ziekte krijgt. Talent: Programmeren, licht. | Ingedeeld in: Zang

27 / Owen = een echte nerd. Ziet overal vette lichtstanden is en is alleen maar bezig met licht en schaduw. Wil overal 

een foto van maken. Talent: Programmeren, licht. | Ingedeeld in: Zang

28 / Tobias = een echte nerd. Heeft eigenlijk geen tijd voor de musical omdat hij bang is dat hij zijn CITO-toets niet cum 

laude gaat halen. Moet per se naar de universiteit van zijn ouders en is een echte strever. Talent: Programmeren, licht. | 

Ingedeeld in: Zang

29 / Elias = heel praktisch. Wil alles gaan oplossen met zijn schroevendraaier en hamer, maar wordt snel boos als iets 

niet lukt. Talent: Programmeren, licht. | Ingedeeld in: Zang

30 / Sven = super creatief. Een zeer kunstzinnig type dat overal een tekening in ziet. Is alleen maar aan het schetsen 

Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren

31 / Fatima = super creatief. Tekent overal op (ook op dingen waar dat niet de bedoeling van is), zit zelf helemaal onder 

de verfvlekken. Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren

32 / Mohammed= super creatief. Houdt van knutselen en vouwt overal origami van.  

Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren

33 / Noa = modeontwerpster. Is een echte fashionista, maar wil eens wat anders proberen en meldt zich aan bij decor. 

Ze weet alles van kleuren af. Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren

34 / Mick = totaal niet creatief, maar kan goed liegen. Probeert alles met tape op te lossen.  

Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren

35 / Floris = is heel volgzaam. Doet alles wat een ander ‘m vertelt. Talent: Decor | Ingedeeld in: Acteren
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N I E U WS G I E R I G  N A A R  M E E R  VA N  H E T  VE R H A A L? 
Inleesscènes

Inleesscène 1: De dansers als technici
(Het licht gaat aan. De dansers zijn aan het stretchen op het podium.)

1 / AMY: Dit is echt niet te geloven. De beste ballerina van de hele stad wordt
ingedeeld bij techniek?! Die regisseur is niet goed bij z’n hoofd. Weet je wat, ik ga
mijn vader bellen?

2 / ROSA: Mijn pappie is al onderweg. Met een advocaat. Hij klaagt de regisseur
aan vanwege… Eh…

4 / JULIA: Zeg, heeft iemand van jullie al ooit iets met techniek gedaan? (iedereen
schudt zijn hoofd) Verstand van lampen? Of geluid? Elektriciteit?

5 / DAAN: (steekt voorzichtig zijn hand op) Ik heb ooit wel eens een lampje
vervangen.

4 / JULIA: Oké, dat is al een begin.

5 / DAAN: Dat lampje sprong kapot toen ik de lichtknop omzette.

4 / JULIA: Oh… Dus niemand heeft verstand van techniek? Lekker dan… (krijgt een
idee) Wacht! Misschien ligt hier ergens nog wel een handleiding of zo.

(Ze stoppen met stretchen en beginnen allemaal te zoeken tussen de lampen en
de microfoons. Dan vindt Olivia een papiertje.)

8 / OLIVIA: Ik heb iets! (bekijkt het) Eens zien. (begint voor te lezen) Twee kilo
appels. Bloem. Pasta. Nutella, maar dan wel de vegan variant. Boter. Kipfilet, twee
stuks.

4 / JULIA: Stop maar. Daar hebben we helemaal niks aan. We moeten het zelf
proberen.  Ehm, Zeven, als jij eens achter de microfoon gaat staan en wat zegt,
dan kijken wij of we dat ding aan de praat krijgen.

7 / NORA: Maar wat moet ik zeggen dan?

4 / JULIA: Maakt niet uit, wat je maar wil. Iets over jezelf of zo.

(Nora gaat achter de microfoon staan. Terwijl ze praat, gaat de rest aan de slag
met het mengpaneel.)

7 / NORA: Oké, nou, mijn naam is … (microfoon valt uit: playbackt een paar
woorden, gaat dan weer in normale stem verder) en ik ben … (microfoon valt uit:

Benieuwd naar hoe de scénes zijn? Lees hieronder twee scénes uit het verhaal 

Alles gaat fout!.
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playbackt een paar woorden, gaat dan weer in normale stem verder) jaar oud. Ik
moet ineens denken aan vanmorgen, voor de auditie, toen moest ik … (microfoon
valt uit: playbackt een paar woorden, gaat dan weer in normale stem verder)
laten maar ik zat … (microfoon valt uit: playbackt een paar woorden, gaat dan
weer in normale stem verder) te poepen op straat! Mijn moeder werd toen zo
boos toen (microfoon valt uit: playbackt een paar woorden, gaat dan weer in
normale stem verder) dat deed. Ongelofelijk. En doet de microfoon het?

5 / DAAN: Eh… Soort van?

3 / JASMIJN: Wacht, wat doet deze knop?

(Jasmijn duwt op een knop op het mengpaneel. Er gaat een alarm af. In paniek
drukt Jasmijn op een aantal knoppen. Het licht begint te knipperen, maar alarm
stopt.)

3 / JASMIJN: Kijk, ik heb disco gemaakt!

4 / JULIA: Oh my god, zo komen we er nooit uit. Hoe krijgen we die lampen nou
fatsoenlijk aan de praat?

2 / ROSA: Ik zei het toch: mijn pappie komt ons zo helpen. Ik ga gewoon mijn
balletoefeningen doen en jullie lossen het maar op. Ik hoef in mijn toekomstige
carrière bij het Nationale Ballet toch nooit de techniek te doen, daar heb ik
mensen voor.

1 / AMY: Pff, ik help wel mee. Hoe moeilijk kan het zijn? (pakt de stekker en de
verdeeldoos en steekt het in elkaar. Ze begint helemaal te trillen: ze
elektrocuteert!)

4 / JULIA: Oh nee, oh nee, oh nee! Wat moeten we doen?

5 / DAAN: Water over d’r heen gooien?

4 / JULIA: Dan krijgen we brand!

3 / JASMIJN: Brand? Ik laat het alarm wel afgaan.

(Er gaat een alarm af.)

4 / JULIA: Kappen! En kan iemand iets doen aan dat knipperende licht? Ik word
er gek van!

2 / ROSA: Inderdaad, zo kan ik toch niet rustig appen met mijn vader!

6 / EMMA: Iemand moet haar helpen! (raakt Een aan en valt dan neer.)

7 / NORA: Wacht, ik heb het! Misschien kunnen we dit proberen.

(Nora drukt op een knop. Er speelt zich een heavy metal nummer af.)

HEAVY METAL MUZIEK

7 / NORA: Sorry!

4 / JULIA: Oh, dit gaat helemaal fout!

(Blackout. Muziek en alarm stopt. Iedereen gaat in het donker af.)
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Alles gaat fout! informatiedocument

Inleesscène 2: Wij zijn geen nummers!
(Iedereen staat of zit op het podium. Ezra zit nog steeds in een rolstoel, Abel heeft
nog steeds een mitella om en Faya een blauwe plek. Tobias is nog steeds doof en
Amy trilt als een gek, en haar haren staan rechtop. Ze helpen elkaar met
pleisters plakken, verbandjes aanleggen…)

REGISSEUR (VOICE-OVER): Zo. Nu jullie even hebben kunnen bijkomen van deze
catastrophe genaamd “Do Re Mi”, kunnen jullie nog hard aan de bak! Ik heb zo’n
goeie indeling gemaakt en alsnog weten jullie het te verpesten. Kom op, jongens!
Straks is de première!

25 / LIZ: Wat een ramp! Zo krijgen we toch nooit een goeie show op de planken.
(laat bladmuziek zien) Kan iemand me alsjeblieft uitleggen wat deze bolletjes
met strepen betekenen? Ik snap er niks van.

13 / MILAN: Dat zijn noten. Zo weten je hoe hoog of hoe laag je moet zingen. En
hoe lang een noot duurt.

25 / LIZ: Je bent me nu al helemaal kwijt. Noten? Noten zijn om te eten. Noten
kan je helemaal niet zingen. Heb jij ooit wel eens een pinda horen zingen?

2 / ROSA: Wacht eens even… (kijkt op shirt van Milan) 13, jij weet wat je hiermee
moet doen?

13 / MILAN: 13… Noem me Milan. En ja, ik weet wat ik ermee moet. Ik speel piano
als de beste.

11 / ISABELLA: (pakt de bladmuziek van Liz af) Ik zing dit als de beste! (begint te
zingen van blad) Kijk. Zo doe je dat.

28 / TOBIAS: (hard) KAN DAT OOK IN GEBARENTAAL?!

19 / ELIAS: Wow. Goed gezongen…

11 / ISABELLA: Isabella. Dat is mijn naam, tot ik een goeie artiestennaam heb
gevonden.

2 / ROSA: Isabella, leuke naam.

11 / ISABELLA: Weet ik. En jij bent?

2 / ROSA: Rosa. En ik ben het zat om constant bij mijn nummer genoemd te
worden. Of iets doen waar ik niet goed in ben! Ik ben een goeie ballerina, nee, wat
zeg ik? De beste! En nu moet ik techniek gaan doen?! Dat wil ik niet en ik weiger
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om nog een seconde langer iets te doen wat ik niet leuk vind. Laat mij dansen.
Dansen is iets wat ik goed kan en waar ik lol in heb. Laat Milan en Isabella maar
zingen. Laat… (kijkt naar het shirt van Liz)

25 / LIZ: Liz.

2 / ROSA: Laat de acteurs het decor maken, want dat is waar ze goed in zijn.

IEDEREEN: Ja! Inderdaad!

27 / OWEN: Ik wil niet zingen! Ik ben Owen en ik wil de techniek doen!

18 / ABEL: Ik ben Abel en ik wil acteren! Met of zonder mitella!

16 / JESSE: Ik ben Jesse en ik hou van muziek!

31 / FATIMA: Ik ben geen 31! Ik ben Fatima! En ik wil (met een ad-lip) zingen!

(Iedereen stemt in en is enthousiast!)
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Vaardigheden 
Jouw klas gaat aan de slag 

met hun eigen vaardigheden 

op het gebied van organisatie, 

participatie, creatie en natuurlijk 

zang, dans en spel.

Weerbaarheid 
Je leerlingen leren met dit project 

dat ze geen invloed hebben op 

gebeurtenissen, maar wél hoe 

ze hier mee om kunnen gaan. 

Wisboek zal dan ook bijdragen 

aan hun zelfbewuste houding, 

vitaliteit en weerbaarheid.

Alle aspecten van het 
maken van een film of 

musical 
Hoe loopt het proces van het 

maken van een musical/film, 

wat is er o.a. nodig qua decor & 

attributen en wat gebeurt er voor 

en achter de schermen?

O N TWI K K E L I N G  VA N  J O U W  L E E R L I N G E N 
Je leerlingen leren 
door dit project...
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H E T  G E B R U I K  VA N  H E T  L E S PA K K E T 
Wat betekent dit voor jou 
als leerkracht?
Als leerkracht volg je het digitale lesmagazine samen met je leerlingen. Het lesmagazine is 

compleet verzorgd met lesdoelen, benodigdheden, video’s en waar nodig extra materiaal. Je 

wordt helemaal meegenomen door onze professionals, waardoor je een coachende rol kan 

aannemen in plaats van een sturende rol. Door deze manier van werken trainen de leerlingen 

hun 21-eeuwse vaardigheden en combineren we dit met een vleugje creativiteit. Daarnaast 

houden wij ook rekening met de landelijke SLO doelen. Doelgericht creatief aan de slag, met 

expertise vanuit onze docenten en overal te bekijken waar je wilt.

162 
Leerlingen gingen je al voor. 

 
In 2021 namen 7 

scholen deel aan onze 

pilot versie. Waar wij 

toen nog bestonden 

onder de naam ‘Film 

groep8!’ zijn wij nu: 

Cultuur in je Klas.

8,9 
De deelnemende scholen 
gaven ons maar liefst  
een 8,9!

 

“Het digitale 

lesmagazine was

van zeer grote waarde! 

Het was overzichtelijk, 

duidelijk en ontzettend 

visueel door de 

filmpjes! Helemaal 

TOP!”

-  D E E L N E M E N D E  D O C E N T

De deelnemende leerlingen 
gaven ons maar liefst  
een 8,1!

 

“In het maken van een 

film zitten veel meer 

leerpunten dan in een

musical. Tevens sluiten 

vakken zoals rekenen 

en taal hier super goed

op aan. Onze kids 

hebben hier heel veel 

van geleerd en een 

super hechte band 

ontwikkeld. Ik gun elk 

kind om hier aan mee 

te mogen doen!”

-  D E E L N E M E N D E  D O C E N T
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H E T  PA K K E T 
Wij helpen je middels
ons film- of musicalpakket

Alles gaat fout! informatiedocument
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H O E  H E T  WE R KT 
Zo ontvang jij
Alles gaat fout! in je klas

Bestellen 

Je gaat naar de bestelpagina en kiest het film- of 

musicalpakket van Alles gaat fout!. Je stopt dit pakket en 

eventuele aanvullende workshops in je winkelmandje en 

rekent meteen af.

01.

Licentieovereenkomst 

Via de mail ontvang je een bevestiging van je bestelling en 

kun je de licentieovereenkomst downloaden. Deze dien je 

ondertekend retour te sturen om je bestelling compleet te 

maken.

02.

Starten maar! 

Na ontvangst van de ondertekende licentieovereenkomst 

sturen wij de middelen volgens planning naar je toe.
03.

Alles gaat fout! informatiedocument

Planning 

30 januari 2023  oplevering script en liedjes

1 maart 2023  oplevering digitaal lesmagazine
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VR AG E N  OVE R  T H E  C H A L L E N G E 
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@cultuurinjeklas.nl. 

Wij vertellen je graag meer. Liever telefonisch contact? Stuur ons een mail met een belverzoek.

+ Mijn klas heeft 40 leerlingen. Wat nu? 

Wij vragen altijd om goed met de leerlingen te communiceren wat ze graag willen 

doen. Ga er niet zomaar vanuit dat elke leerling graag in de spotlight wil staan. 

Ook achter de schermen zijn er genoeg taken die wij uitleggen in ons digitale 

lesmagazine. Heb je 40 leerlingen die willen meespelen? Kijk dan zelf of je rollen 

kunt opsplitsen. Heb je een kleine klas? Kies dan voor de versie met 15 rollen.

______________________________________________________________________________________

+ Waarom moet ik een licentieovereenkomst tekenen? 

We laten elke deelnemer een licentieovereenkomst tekenen om te voorkomen dat 

ons product zomaar verspreid wordt. Na afronding van het project krijg je dus géén 

toegang meer tot het digitale lespakket en vragen we je alle documenten rondom 

dit project te verwijderen.

______________________________________________________________________________________

+ Wat kost een lespakket? 

Iets ontwikkelen kost natuurlijk geld. Daarom vragen wij een bijdrage van €190,-. Dit 

komt neer op een bedrag van slechts €5,43 per leerling bij een klas van 35 leerlingen. 

Met deze bijdrage kunnen we een klein gedeelte van de ontwikkelingskosten te 

dekken. We kunnen de prijs gelukkig laag houden omdat we gelden ontvangen van 

diverse organisaties. 

______________________________________________________________________________________

+ Waarom een digitaal lesmagazine? 

Veel andere organisaties bieden enkel een script en liedjes aan. Wij zijn ervan 

overtuigd dat door middel van het digitale lesmagazine je samen met je klas veel 

meer leert van het maken van een film of musical.

______________________________________________________________________________________
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+ Moet ik speciale camera apparatuur aanschaffen voor  

het filmpakket? 

Nee, het is niet nodig om extra apparatuur aan te schaffen voor het maken van een 

film. Een mobiele telefoon of ipad die kan filmen in HD kwaliteit is al voldoende.

______________________________________________________________________________________

+ Moet ik kennis hebben over het maken van een musical of film? 

Nee, wij leren je graag stap-voor-stap hoe je dit kan doen in ons digitale 

lesmagazine. De instructies worden ondersteund met video’s die je precies 

uitleggen wat je moet doen. De video’s zijn vooral geschikt om samen met je klas te 

bekijken. Zo ga je samen met je klas dit project aan.

______________________________________________________________________________________

T H E  C H A L L E N G E  B E ST E L L E N 
Waar bestel je Alles gaat fout!?

Alles gaat fout! kan besteld worden via de webpagina: 

Vragen? 

Neem dan contact met ons op via info@cultuurinjeklas.nl.  

Wij vertellen je graag meer. Liever telefonisch contact of een digitale 

meeting? Stuur ons een mail met een bel of meeting verzoek, dan 

nemen wij z.s.m. contact met je op.

cultuurinjeklas.nl/alles-gaat-fout
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