
Maak je eigen
Stopmotion 
Film!

Vraag aan een volwassene om de gratis app 

Stop Motion Studio te downloaden. 

In de app zelf  (of op youtube) tonen allerlei filmpjes 
je, hoe je zelf aan de slag kan gaan om je eigen 
stopmotion film te maken. 

TIP: Bekijk eerst een voorbeeldfilmpje, om goed 
voorbereid aan de slag te gaan! 

Bedenk welke scene je wil filmen en 
bedenk een scenario. 
Wil je iets uit het verhaal van Sita tot leven 
brengen? Iets uit de geheime wereld? Of 
meneer Just op z’n onbewoond eiland? Of 
een scene in de stad? Wat wil je tonen? 
Welke personages doen er mee? Waar 
speelt het zich af?

(of inspireert je speelgoed of favoriete 
knuffel jou?)

Hou in het begin het verhaal eenvoudig. Vb
1 personage dat ronddraait, meneer Just 
die door de stad wandelt, een 
(bewaak)dino die van een koekje snoept?

Ga je voor één personage of meerdere? 
Krijg je hulp van een volwassene zodat 
iemand de camera kan bedienen, en een 
ander met de figuren beweegt? (de camera 
fixeren kan ook)
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TIP: verschuif altijd maar een klein beetje, dan lijkt het geheel realistischer. 
TIP: Werk je met beweegbare personages? Vergeet hun beweging niet te 
tonen door vb de stand van de voeten of poten.
TIP: Gebeurt er iets? Bijvoorbeeld, een koekje wordt opgegeten? Neem dan 
telkens een klein hapje, zodat het duidelijk is dat iets opgegeten wordt en 
tegelijk dat het niet te snel gaat….
TIP: werk je met een extra personage? Zorg dat je “genoeg helpers” hebt.

Onderaan verschijnen je foto’s in beeld. Diegene waar je niet tevreden van 
bent, kan je apart verwijderen. Via de play knop kan je je video nu afspelen. Je 
kan de beelden ook sneller en trager afspelen (dat is in te stellen, kijk 
daarvoor naar het demo filmpje in de app)

Een Stopmotion filmpje komt pas echt tot leven 
met geluid! Je kan geluidseffecten toevoegen 
(maar dat is vaak betalend), maar beter en léuker 
nog is om ze zelf op te nemen! Stapt meneer Just 
door de stad? Druk dan op de recorder en maak 
luide voetstappen met je schoenen. Drinkt een 
dino een glas limonade? Neem dan een rietje en 
slurp met veel geluid het glas leeg! Is je filmpje 
klaar? Je kan het eenvoudig opslaan en delen!

Welk materiaal ga je gebruiken? En welke achtergrond? Je kan bijvoorbeeld 
kiezen voor een eenvoudige witte muur, en de kleien stad en figuurtjes uit 
vorige opdrachten… Maar je kan ook zelf een achtergrond nabouwen of 
schilderen of tekenen…
Of figuurtjes van plasticine maken, of uit papier of karton… en telkens 
verschuiven of laten bewegen…

TIP: Zorg wel dat je handen uit beeld blijven op het moment van de foto’s…

Klaar voor een je eigen project? Druk 
op het scherm met het kruisje (New 
Movie) en begin eraan. Zet je scene 
klaar en neem een foto  door op de bol 
rechts te duwen. Zet nu de scene 
opnieuw (verplaats bijvoorbeeld je 
personage) en neem opnieuw een foto.
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