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SHOT: 1
Vroeg in de ochtend. We
zien een nette straat. Hier
en daar zien we
vuilniszakken op de stoep.
Ze zijn netjets vast
gebonden.

SHOT: 2
Man komt de deur uit. Zijn
hoofd zien we nog niet.
Wel zien we de tassen. Hij
heeft tassen waarin hij
huisvuil wil aanbieden. De
tassen zijn open en je ziet
dat er huisvuil in de tassen
zitten.

SHOT: 3

We zien de man verder
lopen. Totaal beeld.
Camera volgt de man.

SHOT: 4
Camera staat tussen twee
grote vuilniszakken in. De
vuilniszakken zijn rechts en
links in beeld. De man loopt
op de vuilniszakken af en
zet zijn tassen pal voor de
lens van de camera.
Beeld is gevuld met de tas.

SHOT: 5
De man komt weer naar
buiten. Hij heeft nog een
tas met huisvuil. Tas weer
open. Hij staat medium in
beeld. Op dat moment
komt een vrouw langs.
Camera gaat naar uitzoom.
Man en vrouw zijn nu
beide in beeld. Ze zien de
rommel (afkomstig uit de
tassen van de man) op
straat liggen.
Dit wordt ook op een andere manier opgenomen. We zien de vrouw
in totaal shot. Man en vrouw kruisen elkaar. Geen uitzoom.

SHOT: 6

Man en vrouw in beeld.
Gezicht vrouw is te zien.
Van de man zien we de rug.
De vrouw zegt:
Audio: “Dat is toch vies”

SHOT: 7
Nu zien we gezicht van de
man en de rug van de
vrouw.
Man krabbelt aan hoofd,
maakt sorry-gebaar.
Audio: “Ja, sorry, dat is
inderdaad niet de
bedoeling”

SHOT: 8
We zien komozakken en de
tassen van de man. De man
loopt het beeld in en doet
zijn tassen in komo-zakken.
Het overhevelen kan je in
medium of close oppakken.
In zijn linker hand heeft
man ook een rol komozakken.

SHOT: 9

Vervolgens ruimt hij de
rommel afkomstig uit zijn
tassen op. We zien in close
zijn handen en de komozak.

SHOT: 10

De man zet de komo-zak
naast de andere komozakken neer. Dit is close te
zien.
Vervolgens zien we de man
in MS de zak vastbinden.

SHOT: 11
Een andere man (buurman)
komt naar buiten. Medium
in beeld. Ook hij wil zijn
huisvuil in normale tassen
aanbieden. We zien heel
even een close van deze
tassen.
De camera volgt de
buurman. Vervolgens komt
man 1 in beeld. Hij heeft
een rol komo-zakken in zijn
hand.

SHOT: 12

Ze kijken elkaar aan. Man
één zegt tegen zijn
buurman:
Audio“ Als je dit gebruikt,
blijft de straat een stuk
schoner.”
En geeft hem de komo-rol.

SHOT: 13

We zien man één in beeld.
Handen naast hem. Wat hij
in zijn handen heeft zien
we nog niet. Dan steekt hij
zijn linker hand uit. We zien
een plastic tas met huisvuil.
We horen “Als je dit kunt”
Dan steekt hij ook zijn
rechter hand naar voren.
We horen “kun je dit ook”

Afsluiting: We horen de audiotune voor Den Haag schoon en zien de daarbij behorende beeld. Dit
wordt aangeleverd.

