
 

Beoordeel de kunst van de film. Wat vond je goed? Of
welke fragmenten zijn jou bijgebleven? Je hoeft natuurlijk
niet alles te beschrijven, kijk nog eens terug in je
aantekeningen. Hier vind je waarschijnlijk dingen terug die
jouw aandacht hebben getrokken en het meeste zijn
bijgebleven.

 

Het eindoordeel. Hierin geef je aan of wat je hebt gezien
de moeite waard was of juist niet. Zat er een boodschap in
de film? Is deze genoeg overgekomen? Kon je zien dat de
maker genoeg onderzoek heeft gedaan over het
onderwerp? of miste je nog dingen? Dit zijn allemaal
vragen die je jezelf kunt stellen bij het schrijven van het
eindoordeel.

Met de titel motiveer je de lezer om de recensie verder te
lezen. Je kan het echter ook wat spannender maken. 
 
Voorbeeld: For Sama: met een kind in de ene en een camera
in de andere hand. 
 
For Sama is de titel van de documentaire, maar de schrijver
van de recensie heeft er een diepere lading aan gegeven.

 

De inleiding. Hier is het de bedoeling dat je een
beschrijving geeft van de film. Waar gaat het over? waar
speelt het zich af? Je kunt hier bijvoorbeeld een beeld
schetsen van de belangrijkste personages. Waar je op
moet letten is om de belangrijkste gebeurtenissen niet te
onthullen. Dit zorgt ervoor dat de lezer nieuwsgierig
wordt en de film graag wil kijken.

Een voorstelling, film of boek kan een indruk of een mening achterlaten die
je wilt delen met andere mensen. Deze culturele uitingen worden vaak
beoordeeld aan de hand van een recensie. In dit geval schrijf je een

recensie over een bepaalde film. Naar aanleiding van een recensie besluiten
mensen vaak of ze de beschreven film wel of niet gaan bekijken.

 

 Het is belangrijk dat je tijdens het kijken van een film korte
aantekeningen maakt, zodat je bij het schrijven van de
recensie bepaalde ideeën of gevoelens kunt terughalen. Om je
goed te kunnen inleven in de film, is het ook belangrijk dat je
tijdens het kijken niet wordt afgeleid door zaken als je
smartphone.

HET SCHRIJVEN
VAN EEN RECENSIE

 

Hoe?


