Deze opdracht krijg je van GINGE

Branding
over deze opdracht
VAK: ckv
NIVEAU: vwo, leerjaar 4
THEMA: mijn muziek en muziekcultuur
TIJDSINDICATIE: 45 minuten (half blokuur)
kijk ook deze vlog

BIJ DEZE LES KRIJG JE
●
●

Demo van mijn nummer Red Flag
Vlog over hoe het nummer tot stand kwam

NODIG BIJ DE OPDRACHT
●
●
●

Telefoon met camera en WiFi
Eventueel een foto bewerkingsapp
Pen en papier

PRAKTISCHE SAMENVATTING
Wanneer je als artiest muziek uitbrengt dan hoort daar ook altijd een plaatje bij. Niet alleen
bij het liedje, maar ook bijvoorbeeld voor je volledige Spotify-profiel en voor op social
media. Dit komt allemaal samen in je ‘branding’, daar gaat deze opdracht over.

Deze opdracht is gemaakt door de artiest in het kader van Maak ‘t/Deel ‘t en mag niet buiten dit project worden verspreid.

INTRODUCTIE
Ik maak muziek onder de naam GINGE. Als artiest is het belangrijk om na te denken over
hoe je jezelf presenteert, dat noemen we branding. Een merk, brand, wil natuurlijk ook altijd
dat je deze onthoudt en dat werkt het beste als je in korte tijd een beeld schept wat
herkenbaar is. Een deel van mijn branding zit al in mijn naam: GINGE. Het legt immers
gelijk een link met hoe je mij kunt herkennen: aan mijn rode ginger haar. In de bijlage heb ik
wat beelden toegevoegd die inzicht geven in de branding van de EP die ik in 2021 heb
uitgegeven.
OPDRACHT
Stel je voor: ik wil Red Flag als nieuwe single releasen, en naast het plaatje of de foto die
ik voor dat liedje als coverart gebruik, wil ik ook een fotoshoot doen zodat ik mijn Spotify
profielfoto kan updaten en content heb voor op Instagram. Jullie gaan vanuit mij denken
over een mogelijke branding hiervoor!
Stap 1: Vlog
Kijk de vlog en luister naar het nummer Red Flag. In deze opdracht verplaats je jezelf in
GINGE. Jullie zijn de artiest van het nummer en mogen dus voor een eigen branding
kiezen. Welke artiesten vinden jullie zelf gaaf? Wat voor herkenbare dingen doen die? Denk
bijvoorbeeld al aan kleding en styling, een paar voorbeelden: Billie Eilish met haar
groen/zwarte haar, Lil Nas X met zijn roze cowboyhoed, Tyler The Creator die voor een
specifiek album altijd een blonde pruik droeg, maar ook S10 die vaak in het zwart gekleed
is. Alles is een keuze.
Stap 2: Brainstorm in groepjes
Maak in groepjes van drie (deze mogen jullie zelf vormen) een woordspin van de branding
die jullie bij Red Flag vinden passen. Denk hierbij aan kleding, bepaalde kleuren, een
voorwerp dat terug moet komen, het mag zo gek maar ook zo ‘gewoon mogelijk’, als het
maar duidelijke keuzes zijn! Bij een van de volgende stappen moet je hier een foto bij gaan
maken dus houdt er rekening mee dat je niet voor te moeilijke dingen kiest.
Stap 3: Visualisatie
We gaan nu van woordspin naar fotoshoot. Daartussen hoort nog de stap van het kiezen
voor een bepaald beeld. Visualiseer samen een beeld waarin jullie branding het beste
samenkomt. Zorg ervoor dat dit een foto is die je nu op school kunt maken.
Stap 4: Fotoshoot
Pak alles wat je nodig hebt en shoot de foto’s! Maak er altijd meerdere zodat je
verschillende opties hebt. Stop pas wanneer jullie 100% zeker zijn dat er een beeld tussen
zit dat in lijn ligt met de branding!
Tijd over? 🡪 stap 4b: Bewerking
Bekijk de gemaakte foto’s en denk aan de puntjes op de i. Is er nog iets nodig in de
bewerking? Moet de foto in zwart wit? Hoort er tekst in de foto? Opnieuw geldt: alles kan
en alles is een keuze. Dus: wat past het beste bij jullie branding?
Stap 5: Eindresultaat
Wanneer de foto volledig af is gaan jullie ze in de klas aan elkaar presenteren met een
korte uitleg van jullie branding keuzes. Vraag ook aan de klas of dit voldoende overkomt.
Als kers op de taart zou je hierbij ook nog een caption kunnen verzinnen voor als jullie deze
foto op Instagram zouden posten!

Deze opdracht is gemaakt door de artiest in het kader van Maak ‘t/Deel ‘t en mag niet buiten dit project worden verspreid.

BIJLAGE 1: GINGE en branding
In 2021 heb ik de EP ‘Belly’ uitgegeven (link naar Spotify:
https://open.spotify.com/album/3mPwQso7Zs9CKNatbpPISq?si=eZYp1mMdTOiY16xAKBau4Q)
Voor deze EP heb ik een fotoshoot gedaan voor de coverarts (dat zijn de plaatjes die je bij de
muziek ziet op Spotify). Ik koos voor een aantal elementen die ik herkenbaar terug wilde
laten komen. Voor dit hele project werkte ik met een kleurenpalet van oranje/rood/roze.
Daarnaast hou ik van speelsheid in zowel kleding als foto’s. Ook vroeg ik een vriendin om de
bewerking te doen en alle titels in krijt te maken. Zo ontstond er bij alles wat ik van dit project
uitgaf een vast en herkenbaar beeld dat toch nog genoeg gevarieerd was.
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BIJLAGE 2: Lyrics GINGE – Red Flags
Wave goodbye, I get on my bike
Keys in the door, open and close it behind me
And when I get home there’s a thought of you there waiting for me
To catch me alone, analyze all that you’ve been saying
You’re not that easy to grasp
I can’t quite figure you out
I’d like to know if you’d let me
I think that it may be time now
You’re not that easy to grasp
I can’t quite figure you out
I’d like to know if you’d let me
I think that it may be time now
You keep your heart in a fridge
Don’t put your love on the line
If you let somebody in
They gotta see through the ice
Cause it’s freezing ten degrees below the regular temperature
No you don’t wanna hold hands
Cause if it fits like a glove
Might tend to throw some away
Of things that you’re standing for
You keep believing pitch black stories about the stuff you want, but that ain’t it
Say you ain’t nothing but a – red flags
Now I don’t want nothing to do with – red flags
I think you need to let the light in – red
Should blame yourself instead of timing – time now
My papa warned me for the – red flags
So I don’t want nothing to do with – red flags
I could love you if you let me – if you let me
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