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Een RUG-lipdubfilm

Het is al bijna geen rage meer, de hype is misschien al een beetje 

voorbij, maar overal ter wereld werden en worden ze gemaakt: 

zogenaamde ‘lipdub’-filmpjes. En nu dus ook aan de RUG.

W ikipedia definieert het verschijnsel 

als volgt: ‘Een lipdub is een videofilm 

die wordt gemaakt door personen of een groep 

mensen te filmen die een liedje aan het meezin-

gen of playbacken zijn. (…) De meest populaire 

lipdubs worden zo gefilmd dat ze uit een lang 

en continue shot bestaan, waarin de camera 

reist door verschillende kamers en situaties in 

bijvoorbeeld een kantoorgebouw of universiteit. 

Een lipdub duurt meestal tussen de vier en zes 

minuten, en er werken tussen de 35 en soms wel 

700 mensen aan mee.’

Een RUG-Lipdub?
Al enige tijd werd aan de RUG nagedacht over 

het maken van zo’n filmpje (o.a. ter gelegenheid 

van het afscheid van rector magnificus Frans 

Zwarts), maar tot dusver was het er nog niet van 

gekomen. Daarom rees de vraag: is dat niet iets 

om vanuit de Bibliotheek te organiseren, en dan 

meer specifiek in het gebouw van de Universi-

teitsbibliotheek?

Inmiddels is de kogel door de kerk. Er is een 

(vanwege de bezuinigingen uiteraard zeer be-

perkt) budget vrijgemaakt, waarvan de mannen 

van Sjaak & Nout Productions zijn ingehuurd. 

Met deze professionele productiecrew gaan we 

op eerste Pinksterdag (als de UB dicht is voor 

het publiek) de lipdub-film opnemen! 

Zo zien we het voor ons:
De camera ‘daalt’ vanuit een blauwe lucht neer 

op het dakterras van de UB. Dan begint de 

muziek, en de camera vervolgt zijn weg door het 

trappenhuis naar beneden. Onderweg wordt 

nog even de kluis met bijzondere werken, een 

studiezaal en zelfs de lift aangedaan. En overal 

zijn mensen in de weer: sportverenigingen, 

studentenverenigingen, disputen, dansgroepen, 

besturen, bekende RUG-alumni, bekende Gro-

ningers… en allemaal playbacken ze secuur hun 

eigen stukje tekst, of een gitaarsolo…

Eenmaal beneden zwelt de muziek aan; via een 

popbandje dat op een kar staat te playbacken, 

komen we buiten op het Academieplein aan, 

waar een compleet symfonieorkest met groot-

koor de laatste maten playbacken… De came-

raman is inmiddels op een hoogwerker gestapt 

en ‘vliegt’ langs het Academiegebouw omhoog, 

eindigend bij weer die blauwe lucht…

Maar daarvoor hebben we veel 
mensen nodig!
Als je deze synopsis leest, snap je het al: zo’n 

lipdub-film wordt alleen maar een succes als er 

veel, heel veel figuranten meedoen. Heb je eerste 

Pinksterdag dus tijd? (Het is wel tentamentijd, 

maar de UB is die dag sowieso gesloten voor 

het publiek) Heb je zin? Heb je een idee hoe je je 

wilt presenteren? Wil je een dansje doen in het 

trappenhuis? Met je vrienden staan sporten op 
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Hier enkele gerenommeerde lipdubvideo’s:

• Université de Quebec: www.youtube.com/watch?v=-zcOFN_VBVo

• Radboud Universiteit: http://vimeo.com/11260636

• Aanmelden

 Ga naar www.rug.nl/bibliotheek/lipdub en 

vul daar het formulier in.

 Je krijgt van ons zo spoedig mogelijk bericht!

het plein? In je dispuutsjasje over de trapleuning 

hangen?

Meld je aan voor deze gezellige 
opnamedag!
Je bent er even heerlijk uit, je krijgt te eten en te 

drinken, èn je mag figureren in de film waarover 

heel Groningen, sterker nog, heel de wereld zal 

praten!  <


