Maak je eigen tekenfilm
Wat is een tekenfilm?

Een tekenfilm bestaat uit verschillende tekeningen die achter elkaar zijn geplakt.
Als je die heel snel achter elkaar laat zien, dan gaat de tekening bewegen tot een
film. Voor een filmpje van 2 seconden heb je zelfs 11 tekeningen nodig.
Hoe maak je zelf een tekenfilm?

Ga naar de website https://flipanim.com/ . Met dit programma kun je zelf een
filmpje maken.
Dit kan op je telefoon of op de computer.

Instructie film

Bekijk deze tutorial op Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=g15XWHdoUiI
(Het is wel in het Engels, maar misschien kunnen je ouders helpen vertalen.)
Deze tutorial laat zien hoe het programma werkt. Hieronder heb ik ook een
uitleg van de belangrijkste tools van het filmmaken.
De belangrijkste Tools

Zie volgende pagina

Hieronder zitten de kleuren verstopt/ en de dikte van je potlood / en de gum / etc.

Als je hierop klikt

. dan kun je een volgende tekening maken.

Hiermee speel je jouw film af.

Dit is de dikte van je penseel
Dit is de gum ☺

Dit is het hele palet

Hoe ga je tekenen?

Als je gaat lopen zet je eerst een voet naar voren, stap voor stap.
Als je een tekening wil laten bewegen, dan doe je hetzelfde. Je kopieert je
tekening. De kopie van de tekening daar pas je dan iets kleins aan, je tekent er
iets nieuws bij.
Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van een filmpje die mijn nichtje maakte.
“De zon die in de zee zakt.”
Je ziet dat er wel 11 tekeningen gemaakt zijn. In elke tekening staat de zon
telkens een klein beetje meer naar beneden.

Teken Tips

Natuurlijk heb je vast zelf wel een idee wat je wil maken.
Als je het even niet weet, dan zijn hier wat tekentips:

❖ Teken de mooiste dag uit je leven
(wie waren erbij, waar was het, wat had je aan?)
❖ Teken je lievelingsdier
❖ Teken jouw lievelings sport

Sla je filmpje ook op ☺
Veel teken en animatieplezier!
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