Animatie opdracht
Stop Motion in de tuin
Introductie:
Animatie is het tot leven brengen van iets dat uit zichzelf niet beweegt. Dat kun je doen met tekening, voorwerpen en digitale beelden.
In deze opdracht ga je aan de slag met voorwerpen uit de tuin. Door ze steeds een klein beetje te verplaatsen en na elke verplaatsing een foto te
maken, krijg je een beweging: de animatie.
Vraag aan je ouders/verzorgers of je een Stop Motion app mag installeren op een smartphone of tablet. Het is ook handig om je ouders/verzorgers
te vragen om je te helpen bij de volgende stappen.

Voorbereidingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luister het geluidsfragment op de website van het ICO “Ballet van de kuikens in de dop”.
Verzamel interessante voorwerpen uit je tuin.
Bedenk een kort en grappig verhaaltje geïnspireerd op het geluidsfragment: wat kunnen de voorwerpen beleven in je tuin?
Je kunt een storyboard* maken als je dat wilt, dan teken je eerst hoe je verhaal gaat worden, zodat je tijdens het animeren precies weet wat je
gaat doen. Zeker handig als je met broers of zussen werkt! (zie ‘Storyboard maken’).
Installeer een Stop Motion app (zie ‘(gratis) Stop Motion Apps’).
Maak een statief (zie ‘Statief maken’).
Bekijk de tutorial over de Stop Motion Studio app via de site van het ICO.
Zoek een geschikt plekje uit in de tuin om je animatie op te nemen. Denk aan het licht en je eigen schaduw. Zet je toestel zo neer dat je de zon
van de zijkant hebt. Als je tegen de zon in animeert dan kun je het beeld straks niet zo goed zien.
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Maak je animatie:

1. Start de Stop Motion app op.
2. Stel het aantal foto’s dat je maakt in op 12 per seconde (zie online tutorial).
3. Maak hele kleine stapjes, hoe kleiner de stapjes, hoe vloeiender de beweging gaat.
Als je grotere stapjes maakt, gaat de beweging sneller en uiteindelijk schokkeriger.

4. Heb je per ongeluk een verkeerde foto gemaakt?
Klik op de foto en klik op het prullebakje

5. Heb je een toffe animatie gemaakt?

2. foto’s per seconden/frames per second

Deel ‘m via Social Media: #eigenhuisentuin

1. start je app op

4. klik op een verkeerd
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frame om ‘m weg te
kunnen gooien

Stop motion apps

(gratis)
De Stop Motion Studio App

Voor iPhone of iPad, via de Apple Store
https://apps.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297
Voor andere devices, via Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=nl

De Lego® Film 2 Movie Maker
Voor iPhone of iPad, via de Apple Store
https://apps.apple.com/nl/app/the-lego-movie-2-movie-maker/id1436158065
Voor andere devices, via Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.moviemaker.thelegomovie2&hl=nl

Statief maken
Een simpel en goedkoop statief maken kun je leren via op YouTube films:
“Van een keukenrol een telefoon statief maken” door CreaterTools:
https://www.youtube.com/watch?v=_HFsvBSEAVc
Met Lego blokjes door BrickBrosProductions
https://youtu.be/ZjTaej4HlAc?t=409
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Storyboard maken
Wil je je verhaal van te voren goed uitwerken, dan kun je een storyboard maken. Dit helpt je om voor het animeren je verhaal in beeld te brengen.
Zo kun je spelen met je shots en weet je wat je moet voorbereiden om te kunnen starten met animeren. Denk aan decorstukken maken, kleifiguren
maken, mooie shots uitproberen.
Teken per vakje wat er gebeurt in je verhaal, dit kan in grote stappen. Je storyboard hoeft niet heel mooi getekend, als het maar duidelijk is wat
voor beweging je wilt laten zien en waar het verhaal zich afspeelt.
Op de volgende pagina vind je een leeg storyboard dat je kunt printen en invullen.
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