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Green screen
Green screen is een techniek waarbij je voor een groen doek staan. Dit groene doen wordt
vervangen door filmpjes, foto’s, zelfgetekende achtergronden. Je werkt dus in verschillende
lagen.
Voorbereiding:
- Zorg voor een groen scherm of doek.
- Zorg voor leuke achtergronden. Deze kan je van internet halen, fotograferen of
natuurlijk zelf tekenen.
1. Open Green Screen.
2. Druk op de plus rechts bovenin en Create a New Project
3. Rechtsonder zie je 3 plussen. De onderste plus is de onderste laag en de bovenste
plus de bovenste laag.
4. Selecteer de onderste plus.
5. Kies een bron (source) die je wilt gebruiken.
6. Wij kiezen nu een foto (image).
7. Zoek de foto op die je wilt gebruiken en selecteer deze. (use)
8. Zorg dat de foto op de plek staat die je wilt. Gebruik je vingers om de foto te
verplaatsen en om in of uit te zoomen.
9. Druk op de middelste plus (als een ander laag nog geselcteerd staat, 2 keer) en kies
weer een bron (source).
10. We gaan live opnemen en kies daarvoor camera.
11. Zorg ervoor dat je object goed in beeld is.
12. Druk op het blauwe pijltje. Je ziet live wat er gebeurd. Zo kan je even oefenen
voordat je echt gaat opnemen.
13. Klaar om op te nemen? Druk dan op de enige rode knop die je ziet.
14. Als je klaar bent druk je op de stop knop.
15. Je kan de video bekijken door preview your video.
16. Tevreden? Sla hem dan op. Save tot he Camera Roll.
17. Druk op Done. Je kan je video nu terug zien bij de rest van je foto’s en video’s.
Tips:
-

Geen groen scherm? Gebruik dan bijvoorbeeld groene vellen papier. Dan ga je
gewoon kleiner werken.
Alles wat groen is, verdwijnt. Dus als je een rode appel op een groene stok zet
verdwijnt de stok en zweeft de appel.
Heb je al een video opgenomen voor een groen doek? Kies dan als bron (source)
video en selecteer die.
Door in de tijdline op de elementen te drukken kan je deze bewerken. Gebruik
bijvoorbeeld Trim om je video of achtergrond in te korten.
Door een achtergrond of video langer in te drukken en naar links of rechts te slepen
kan je de positie hiervan bepalen. Zo kan er ineens een nieuwe achtergrond zijn of
juist iets op de voorgrond ploppen.
Je hebt geen scanner om je gemaakte tekeningen te gebruiken? Maak er dan gewoon
een foto van ;)
Experimenteer met alles wat je je in de app tegenkomt!

Stopmotion
Stopmotion is een techniek waarbij je frame voor frame een filmpje maakt. Zo kunnen
bijvoorbeeld legopoppetjes maar ook een sinaasappel tot leven komen.
Voorbereiding: geen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Open stopmotion.
Selecteer new movie.
Selecteer het fototoestelicoon rechts bovenin om een foto te maken.
Zorg dat je object goed in beeld is.
Druk op het scherm wat je scherp wilt hebben.
Gebruik de rode knop rechts om een foto te maken.
Gebruik het schuifje aan de linkerkant om je vorige foto doorzichtig te kunnen zien.
Dan weet je precies hoe je vorige frame eruitziet en zo dit frame goed te kunnen
bepalen.
8. Met het pijltje linksboven ga je naar de tijdlijn. Hier staan al je frames achterelkaar.
9. In de tijdlijn kan je je frames bewerken, dupliceren of verwijden.
10. Met de play-knop rechtsonder kan je je filmpje bekijken.
11. Tevreden? Druk op het pijltje rechtsboven. Je komt bij het begin scherm van je
nieuwe filmpje.
12. Druk op het vierkantje met de pijl naar boven en druk op export movie. Selecteer
waar je het wilt opslaan. Het handigst is om save video te gebruiken. Dan vind je het
terug bij al je andere foto’s en video’s.
13. Als je op het icoontje drukt met het rondje en de pen, dan kan je weer verder met
het maken van je filmpje.
Tips:
-

-

Gebruik een statief o.i.d. om zo een steady beeld te krijgen.
Varieer in camerastandpunten. Ga bijvoorbeeld elk shot iets dichterbij. Zo dat je een
zoom-effect krijgt.
Wil je dat een shot iets langer duurt? Dupliceer dat shot een aantal keer.
Een videocamera filmt met minimaal 24 frames per seconden. Dan krijg je een
vloeiend beeld. Speel dus met de duur van elk frame. Hoe langer de frames duren,
hoe schokkeriger het beeld. Je kunt de snelheid aanpassen door op het tandwiel aan
de rechterkant te drukken.
Experimenteer met alles wat je je in de app tegenkomt!

Editen
Editen is het aan elkaar plakken, knippen en bewerken van video’s en filmpjes. Je zet er
bijvoorbeeld geluidseffecten bij, een gezellig muziekje, zet je tekst in beeld etc etc.
Voorbereiding: Geen
1.
2.
3.
4.

Open imovie.
Klik op Projecten en op de grote plus linksboven om een nieuw project te starten.
We willen een nieuwe film maken en selecteren dus film.
Selecteer de filmpjes die je wilt gebruiken voor deze film en druk op Maak film. Het
kan zijn dat je de videobeelden nog moet maken. Druk dan zonder iets te selecteren
op Maak film.
5. De filmpjes staan nu achterelkaar op je tijdlijn.
6. Zet ze in de goede volgorde door het filmpje lang in te drukken. Dan schiet deze een
beetje omhoog en kan je het verplaatsten door naar links of rechts te schuiven.
7. Als je ze in de goede volgorde hebt staan wil je wellicht de overgang veranderen. Dit
wordt aangeduid door een klein symbooltje tussen de filmpjes. Druk erop om dit te
veranderen.
8. Wil je in je filmpjes knippen? Zorg er eerst voor dat de witte verticale lijn op de plek
staat waar je de knip wilt maken.
9. Selecteer dan het filmpje. Er komt een gele rand omheen te staan en verschijnen er
een aantal opties
10. Zorg dat om het schaartje een witte vierkant staat en selecteer splits. Je filmpje is in
twee stukken gehakt. Je kan die stukken weer verplaatsten, verwijderen, dupliceren
etc.
11. Heb je een foutje gemaakt en wil je deze ongedaan maken? Druk dan op het gebogen
pijltje.
12. Er zijn nog vele andere acties mogelijk. Experimenteer hier vooral mee.
Tips:
-

Je kunt ook een trailer maken. Dan werk je met een sjabloon. Je hebt dan snel
resultaat, maar erg creatief is het niet.
Maak van filmpjes waar geluiden in zitten een nieuw muziekstuk. Knip, plak en
dupliceer ze achter elkaar om zo een compositie te maken. Dit is een hele goede en
vooral toffe manier om de basis van het editen onder de knie te krijgen.
Experimenteer met alles wat je je in de app tegenkomt!

