
Stargazer Academy

Checklist en planning

1. Start online training 
 Video’s en opdrachten ter voorbereiding:
	 o	 Welkom 
	 o	 Introductie
	 o	 Zichtbaarheid als ontwikkelingsweg
	 o	 Print deze checklist en neem deze door (video: introductie + deze checklist/planning)

2. Astrologisch profiel ingepland op:        -         -          om:            |   
 Voorbereidingen:
	 o		Doorgeven gegevens aan Patty: geboorteplaats, geboortetijd (nauwkeurig) ,   

 geboortedatum

3. Sessie met Patty en Florus ingepland op:        -         -          om:            |   
 Video’s en opdrachten ter voorbereiding:
	 o		Jouw verhaal (eerste opzet)
	 o		Jouw unieke bijdrage (eerste opzet) 

o		Wat inspireert jou?
	 o		Wat zeggen klanten over jou? 
	 o		Oefenen met opnemen
	 o		De soundtrack (selectie van 3 soundtracks https://app.soundstripe.com)
 Wat gaan we bespreken:
 3	 Verdieping en aanscherpen van jouw verhaal
 3	 Verdieping en aanscherpen van jouw unieke bijdrage
 3	 Wat mag jij laten zien op video
 3	 Hoe brengen we jouw persoonlijke touch in beeld (lokatie/achtergrond)
 3	 Ideeën voor locaties bespreken
 3	 Inplannen draaiboeksessie
 3	 Inplannen opnamedag

4. Webinar  ingepland op:        -         -          om:            |   
 Video’s en opdrachten ter voorbereiding: 
	 o		Jouw verhaal 
	 o		De transformatie 
	 o		Hoe en wat 
	 o		Oefenen met opnemen
	 o		Voorbereidingen interview 
 Wat gaan we bespreken:
 3	 Jouw verhaal 1 a 2 minuten delen: Waar was je? Wat zag je? Wat gebeurde er?  

 Waarom ben je enthousiast?
 3	 Feedback geven en ontvangen op de verhalen die gedeeld worden
 3	 Waar sta je nu?
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5. Draaiboeksessie ingepland op:        -         -          om:            |   
 Video’s en opdrachten ter voorbereiding:
	 o		Jouw verhaal 

o		Jouw unieke bijdrage
	 o		De transformatie 
	 o		Hoe en wat 
	 o		Voorbereidingen interview 
	 o		Lokatie
	 o		Definitieve vragenlijst gemaild naar Florus 
	 o		Foto’s/ video van lokaties voor interview mailen naar Florus
	 o		Definitieve soundtrack

 Wat gaan we bespreken:
 3	 Korte check; Jouw verhaal, De transformatie, Hoe en wat 
 3	 Planning opnamedag
 3	 Vragenlijst interview doornemen
 3	 Bespreken lokatie

6. Opname dag  ingepland op:        -         -          om:            |   
 Voorbereiding:
	 o		Lokatie
	 o		Vragenlijst uitgeprint
	 o		Oefenen met opnemen

7.  Montage
 3	 Florus monteert de video en stuurt deze naar je toe.

8. Correctieronde
 3	 Je omschrijft eventuele correcties en mailt deze naar Florus
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