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 Naam: Stefan Nuiver 

 Leeftijd: 19 t/m 25 jaar 

 Titel: Deemer - 90's Vibe 

 Lengte film in min.: 4 

 Beeldformaat 4:3 

 Naam cameraman/vrouw: Stefan Nuiver 

 Leeftijdscategorie: 19 t/m 25 jaar 

 Filmopleiding: Geen 

Inhoud van de film: 
Een liefdes verhaal tussen de populairste jongen van de school en een verlegen meisje.  
Hij doet er alles aan om op te vallen bij haar. Maar lukt het hem ook? 
 

Videoclip met de rap: “Kom met me mee naar de 90’s Vibe”. Met een sfeertje die doet denken aan 
de VS en de 90’s, zien we locaties en personages en interacties die de kijker uit de werkelijkheid van 
2022 halen. De mix van Engels en Nederlands werkt prima: het blijkt niettemin om een moderne 
zangstijl te gaan. De sfeerbeelden zijn bedoeld om de titel van het lied goed te ondersteunen. Dat 
lukt goed, hoewel de kritische kijker soms wat problemen ontdekt: de bus komt aan in een groene 
omgeving, de zanger groet iemand, die bij het volgende shot op een stationsplein zit. Vervolgens is 
de zanger weer bij het gebouw in de weer met vrienden. Onverwacht zit hij weer op de Amerikaanse 
schoolbus. De football uitrusting is typisch Europees. Maar het totaal van de impressie is vrolijk 
makend, de rijkdom aan kleuren (en gekleurde mensen) en jeugdige schoonheid is fraai en met name 
de groepsdans aan het einde is heel mooi als hoogtepunt. De cadans van de muziek zit in de beelden. 
Mooie kaders en vlotte afwisselingen met goed camerawerk. En een goede verhalende interactie 
tussen de man en het meisje, dat haar boek aanvankelijk interessanter vindt. Maar uiteindelijk danst 
ze wel mee. Rijke beelden, goede montage op vlotte muziek. De aftiteling had meer informatie over 
de muziek en de makers mogen geven. 
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