Platform BSA-NL

Boekenpitches in barre tijden
DOELEN
Je kunt vertellen wat een goede boekenpitch is.
Je beoordeelt de kwaliteit van drie boekenpitches.
Je neemt je eigen boekenpitch op.
Wat is een boekenpitch?
Een boekenpitch is een korte video waarin een persoon op een aanstekelijke manier een boek
aanprijst. Na een goede pitch denkt de kijker: “Nou, dat klinkt geweldig, dat boek wil ik zeker lezen!“
Waaruit bestaat een goede boekenpitch?
• De titel van het boek
• De naam van de schrijver
• Het boek in beeld
• Verklaring van de titel
• Iets over de hoofdpersoon
• Iets over het verhaal (bijvoorbeeld een belangrijke gebeurtenis, of de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt)
• Een eigen mening over het verhaal
• Een aansporing om het boek te gaan lezen
Moet het allemaal in deze volgorde? Niet per se, een andere volgorde kan ook heel goed werken, als
het maar duidelijk is. Soms wordt in een boekenpitch ook een stukje voorgelezen. Dat kan, maar het
hoeft niet.
Een boekenpitch beoordelen
Wat is nu een goede boekenpitch? Hoe kun je zelf een goede boekenpitch geven? Om wat ideeën te
krijgen ga je nu eerst drie boekenpitches beoordelen. Wees kritisch in je beoordeling. Het feit dat
deze pitches op internet staan, betekent niet dat het automatisch de beste voorbeelden zijn van een
boekenpicht. Het gaat erom dat je leert van de sterke en de zwakke punten van deze pitches.
Je gebruikt voor je beoordeling een schema (zie volgende blad). Dat vul je als volgt in:
• Je kijkt eerst of de bovengenoemde onderdelen erin zitten. Want een echt goede
boekenpitch bevat alle onderdelen. Als een onderdeel erin zit, schrijf je in de kolom ‘Zit het
in deze pitch’: ja. Zo niet, dan schrijf je op: nee.
• Daarna geef je het onderdeel een cijfer tussen 1 en 10. Als je vindt dat de persoon in de
video het onderdeel heel goed presenteert, geef je dit onderdeel een hoog cijfer; vind je het
niet zo goed, dan geef je een laag cijfer.
• Als een onderdeel er helemaal niet in zit, geef je het cijfer 0.
• Ten slotte tel je alle cijfers bij elkaar op. Zo kom je tot een totaalscore voor de pitch. Dat
cijfer vul je in bij ‘totaalscore’.
Let op: Je geeft dus geen cijfers voor het boek dat wordt gepitcht, maar voor de manier waarop het
boek wordt gepresenteerd!
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Pitch 1: Het leven van een loser
Kijk naar deze boekenpitch en vul het schema in:
https://www.youtube.com/watch?v=4SSHc-X9_GI
Onderdeel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zit het in
deze pitch?

Dit cijfer geef
ik ervoor

De titel van het boek
De naam van de schrijver
Het boek in beeld
Verklaring van de titel
Iets over de hoofdpersoon
Iets over het verhaal
Eigen mening over het verhaal
Een aansporing om het boek te gaan lezen
Totaalscore:

Wat is de totaalscore voor deze boekenpitch? ………
Heb je zin gekregen om het boek te gaan lezen? ………
Welke tip(s) heb je voor deze dappere pitcher?

Pitch 2: Mijn bijzonder rare week met Tess
Kijk nu naar deze boekenpitch en vul opnieuw het schema in:
https://www.youtube.com/watch?v=zkAVlxNRfBE

Onderdeel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zit het in
deze pitch?

Dit cijfer geef
ik ervoor

De titel van het boek
De naam van de schrijver
Het boek in beeld
Verklaring van de titel
Iets over de hoofdpersoon
Iets over het verhaal
Eigen mening over het verhaal
Een aansporing om het boek te gaan lezen
Totaalscore:

Wat is de totaalscore voor deze boekenpitch? ………
Heb je zin gekregen om het boek te gaan lezen? ………
Welke tip(s) heb je voor deze dappere pitcher?
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Pitch 3: Katvis
Kijk nu naar deze boekenpitch en vul opnieuw het schema in:
https://www.youtube.com/watch?v=wsUVD0fd5D4

Onderdeel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zit het in
deze pitch?

Dit cijfer geef
ik ervoor

De titel van het boek
De naam van de schrijver
Het boek in beeld
Verklaring van de titel
Iets over de hoofdpersoon
Iets over het verhaal
Eigen mening over het verhaal
Een aansporing om het boek te gaan lezen
Totaalscore:

Wat is de totaalscore voor deze boekenpitch? ………
Heb je zin gekregen om het boek te gaan lezen? ………
Welke tip(s) heb je voor deze dappere pitcher?
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Leren van anderen
Welke van de drie boekenpitches scoorde bij jou het hoogst? Kruis aan:
□ Het leven van een loser
□ Mijn bijzonder rare week met Tess
□ Katvis
Waarom scoorde deze pitch het hoogst? Wat maakte deze pitch beter dan de andere? Schrijf op:

Wat heb je geleerd van de drie boekenpitches? Schrijf op:
POSITIEF
Wat zijn goede dingen die je hebt gezien? Wat
zou je kunnen gebruiken voor je eigen pitch?

NEGATIEF
Wat vond je minder goed? Wat ga je juist niet
doen in je eigen pitch?
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Je eigen boekenpitch maken
Maak nu je eigen boekenpitch:
1. Kies een boek dat je geweldig vindt.
2. Vul het schema van je boekenpitch hieronder in met de belangrijkste woorden
(‘steekwoorden’) of korte zinnen.
3. Oefen je boekenpitch voor de spiegel tot je tevreden bent.
4. Laat je pitch opnemen door een huisgenoot, met een telefoon. Niet tevreden? Gewoon
wissen en opnieuw opnemen!
5. Zet je pitch op internet of stuur hem naar je juf/meester of je klasgenoten.

Onderdeel

Wat ga ik zeggen ik in mijn pitch?
(steekwoorden, korte zinnen)

De titel van het boek
De naam van de schrijver
Het boek in beeld
Verklaring van de titel

Iets over de hoofdpersoon

Iets over het verhaal (bijvoorbeeld een belangrijke
gebeurtenis, of de tijd waarin het verhaal zich
afspeelt)

Je eigen mening over het verhaal (Let op: je mag niet
de woorden ‘leuk’, ‘grappig’ of ‘spannend’
gebruiken!)

Een aansporing voor de kijker om het boek te gaan
lezen
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