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Creació

El LipDub, què és això?

Un LipDub  o  lip  dub ("doblatge  de  llavis")  és  un 
vídeo musical realitzat per un grup de persones que 
sincronitzen els seus llavis, gestos i moviments amb 
una cançó popular o qualsevol altra font musical. 
Se sol realitzar en una sola presa (pla seqüència), 
en què els participants fan playback mentre sona la 
música  en  un  reproductor  mòbil.  No  importa  la 
qualitat  del  so  de la  presa  perquè és  en l'edició 
posterior  quan s'incorpora  la  cançó com a  banda 
sonora. El fet que es tracti d'un pla seqüència fa 
molt fàcil el procés.

Amb  aquests  vídeos,  els  seus  autors,  a  més  de 
realitzar  de  forma  col·lectiva  una  experiència 
creativa,  molt  divertida  i  sense  complicacions 
tècniques, solen tractar de mostrar el bon ambient 
en  una  institució  determinada:  universitat, 
empresa, etc. .

Han adquirit gran popularitat gràcies a les pàgines 
d'emmagatzematge de vídeos com YouTube.

El terme lipdub va ser creat el 14 de desembre de 
2006 per Jakob Lodwick. 

El rècord de més persones participant en un lipdub 
el posseeix la Grandville High School de Michigan, 
EUA, que el març de 2010 va reunir més de 1.400 
persones en la gravació.

Un  bon  lip  dub  ha  de  posseir  les  següentsUn  bon  lip  dub  ha  de  posseir  les  següents 
característiques

     
                     Playback de la cançó

Característiques:

- Espontaneïtat: ha de semblar que algú acaba de 
tenir l'ocurrència en el moment, que ha tret la seva 
càmera de vídeo i ha dit: Ei!!!, anem tots a fer un 
lipdub.

- Autenticitat: la gent, producció i situació semblen 
reals.
-  Participació:  "el  vídeo  no  consisteix  en  un 
playback espectacular d'una sola persona, sinó en el 
d'un grup fent  un esforç col·lectiu espontani  que 
sembla  transmetre  l'alegria  i  bon  rotllo  de  la 
cançó".
-  Diversió:  les  persones  del  vídeo  han  d'estar 
divertint-se.

Lipdub a l'INS Lliçà
Aquí, al nostre institut, s'ha plantejat la idea de 
gravar  un  lipdub.  La  idea  es  va  dir  i  es  va 
comunicar a diversos professors, i semblava que 
la cosa es deia seriosament, pero amb el pas del 
temps es va anar deixant de costat i ja no se n'ha 
tornat a parlar més.

De totes maneres, aquest és un article per a tota 
aquella  gent  que  no  sabia  què  era  aixó  d'un 
lipdub.

Realment  seria  divertit  reunir  tot  l'institut  -ja 
que som molta colla- i  podria quedar realment 
bé.

A  més  de  passar  una  bona  estona,  podríem 
disfrutar d'una nova experiència.

Qui s'hi anima?????


