Instellingen musical-ly
Musical-Ly razend populair bij de kinderen tot ongeveer 14-16 jaar. Het is een playback – en dans app
waarin kinderen veel plezier beleven. ( 300 miljoen gebruikers wereldwijd, 3 miljoen NL jan. ’18)
Na het maken van een account/ profiel hebben kinderen toegang tot miljoenen muzieknummers van
allerlei artiesten van Jan Smit tot Katie Perry.
Van het dansen en playbacken kan je een te gekke videoclip maken van maximaal 15 seconden.
De bedoeling is om de artiest zo goed mogelijk te playbacken en daar danspasjes bij te maken. Door
dit aan anderen te laten zien kan je hartjes verdienen. Hoe meer hartjes hoe beter je hebt gedaan.
Ook volwassenen vinden steeds meer de weg naar het programma om gewoon even in de aandacht
te komen en gek te doen.
Privacy
Bij het aanmaken van een account staat standaard het profiel op openbaar. Dat betekent dat
iedereen de opgenomen video’s daadwerkelijk kan zien. Dat is van de ene kant natuurlijk best wel
verontrustend maar als je naar het doel kijkt van het programma, zoveel mogelijk hartjes krijgen, dan
zit er vaak niets anders op. Je kan dus beter goed kijken hoe veilig je video’s zijn.
In je profiel kan je dus aanpassen voor wie de video’s te zien zijn dus voor wie je kan volgen.
Open de app en ga onder in de balk helemaal naar rechts naar het poppetje. Klik dit aan en in het
scherm wat nu komt ga je rechtsboven naar het tandrad. Tik dit aan en dan instellingen.
Scroll naar privacy toe en als je alleen vrienden wilt toelaten zet schuifje op kleur.
Vrienden worden bij musical-ly ook FAN genoemd.
Je kan ook de volgende instelling in je app aanzetten en dat is het privé-account. Nu kunnen alleen
geselecteerde vrienden (fans) jouw video’s zien.
Kinderen willen zoveel mogelijk hartjes krijgen voor hun video. Als ze maar 50 FANS hebben betekent
dat ook maximaal 50 hartjes en Dat is dan weer weinig.
Blokkeren
Je kan ook bij deze app personen blokkeren die je niet leuk vindt, die lastig zijn en ondanks
waarschuwing niet stoppen met je lastigvallen.
Ga naar het profiel van degene die je wilt blokkeren. Rechtsboven staan drie puntjes. Klik hierop en
dan op gebruiker blokkeren.
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Delen
Het delen van de clips is heel gemakkelijk. Dat kan zelfs via Facebook, Instagram en Twitter
Let op met wie je dit deelt. Vind je het goed dat iedereen je met een pruik, gekke kleding en vreemde
geluidjes je kan zien. Weet ook dat de clips en geluid te gebruiken zijn door anderen.
Gebruik video’s
Musical-ly mag de video’s die jij plaats zelf gebruiken voor commerciële doeleinden.
Geen leuke reacties
Het kan natuurlijk zijn dat je geen leuke reacties krijgt op een clip waar je veel energie in hebt
gestoken. Dat kan zijn bijna geen hartjes of zelfs beledigende commentaren. Zet dan je account niet
meer op openbaar maar op alleen op vrienden of op privé-account.
Andere tips:
• Leeftijd pas vanaf 13 jaar tenzij toestemming ouders
• Veel teksten zijn in het Engels of andere talen. Veel liedjes gaan over de liefde en sommige
gaan over seks. Het ziet er gek uit dat een 10 jarige in het Engels zingt dat ze vanavond met
haar vriendje naar bed gaat. Weet je betekenis tekst niet dan vraag oudere broer, zus of
ouders of maak gebruik van een vertaalapp.
• Ook kunnen danspasjes nagebootst zijn van de echte ster maar die absoluut niet voor
kinderen geschikt zijn.
• Als je jezelf gaat filmen kijk dan waar je dit uit. Pas op met straatbordnamen, interieur van
huis, net voor een nieuwe gekochte tv etc.
• Vraag ook degene met wie je in de clip staat of degene het ook goed vindt dat je dit op
internet zet
• Kijk ook naar de kleding die je draagt. Ga je zou gekleed als je lievelings popster dan kan de
kleding b.v. kort rokje en topje, ook opvallen bij andere mensen. Zij hebben misschien gene
interesse in je playback en danskunsten maar hebben meer oog hoe je er uit ziet.
• Leer kinderen om de clips die ze maken eerst door de ogen van een volwassene te laten gaan
en dan na goedkeuring pas geplaatst worden.

