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SHOT: 1
We zien in CU een voetbal
en enkele voeten de bal
schoppen. Een aantal
jongens zijn aan het
voetballen.

SHOT:2
In totaal shot zien we de
jongens heel even
voetballen. Te zien is dat er
vier jongens aan het
voetballen zijn.

SHOT: 3

Jongen 1 neemt de bal op
zijn borst aan en maakt
een doelpunt. De andere
jongens rennen naar hem
toe en geven hem een
schouderklop.

SHOT: 4

De jongens lopen al
pratend naar een bankje.
Te zien is dat ze op de bank
een schooltas hebben.

SHOT: 5

Uit de schooltas wordt
drank gepakt. We zien
handen het beeld in en uit
gaan.

SHOT: 6

De jongens zijn nu van
voren te zien. Ze zijn aan
het drinken. Twee ervan
zitten en de andere twee
staan.

SHOT: 7

We zien in MS de jongens
een slok nemen. De camera
is eerst op de voorste
jongen gefocust, daarna
focust de camera op de
achterste jongen die staat.
De achterste jongen zegt:
Audio: “Ik moet naar huis,
morgen weer?”

SHOT: 8
Terwijl de achterste jongen
praat, krijgen we een LS te
zien van achter de bank.
Meest linker jongen maakt
een gebaar. Te merken is
dat hij gaat praten.

SHOT: 9
Meest linker jongen begint
te praten:
Audio: “Ja, laten we gaan.”

SHOT: 10
De jongens staan op.
Tussen de twee jongens
die zitten, bevinden zich
nog bekertjes en blikjes.
Op het moment dat de
jongens vertrekken, zien
we blikken en bekers.

SHOT: 11

We zien nu alle jongens in
MS. Ook de afval is op de
achtergrond te zien.
Jongen links achter draait
zich om en kijkt naar de
bank.

SHOT: 12

Jongen draait terug en
zegt:
Audio: “Jongens we
Jongens draaien zich om
en lopen terug. De rug van
de meest linker jongen
bedekt het hele beeld.

SHOT: 13
We zien een close up van
de afval.

Audio: “Als je dit kunt”

Handen komen in beeld en
pakken het op.

SHOT: 14

Afval wordt in de
vuilnisbak gegeooid.
Audio: “Kun je dit ook”

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

