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POSTPRODUCTIE

Instructie 

Vorige week heb je je verhaal verfilmd in een stop-motion animatiefilm. 
Vandaag gaan we bezig met de postproductie, ofwel het afmaken van 
de film met geluid en muziek. Daarna kan je film in premiere.

Bekijk het volgende filmpje de eerste keer met je ogen dicht: 

Animanimals | Lion IJulia Ocker | 3.37 min
https://youtu.be/L_ALPSG8vbg

Heb je het filmpje de eerste keer met je ogen dicht bekeken (alleen 
luisteren dus!) Wat voor effect heeft dat? Herkende je sommige geluiden 
misschien?

Kijk het daarna nog een keer, maar dan met je ogen open. Dan zie je 
hoe het geluid en de muziek de beelden versterken.Vond je de geluiden 
goed passen bij de beelden? Dit ga je ook voor je eigen film doen.

Het meeste geluid dat je hoort in films is pas later bij de beelden 
gemaakt. Hier gaan wij vandaag ook mee aan de slag, maar voor dat we 
gaan beginnen kijken we eerst deze film over hoe geluid bij films 
eigenlijk gemaakt wordt:
https://schooltv.nl/video/wat-kijk-je-nou-hoe-wordt-het-juiste-geluid-bij-
een-film-gemaakt/

Aan de slag! 

We gaan nu zelf het geluid en de muziek toevoegen aan de beelden van 
je film.
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2Geluiden

Kijk een keer naar je film. Bedenk welke geluiden erbij horen. Hoe klinkt 
elke actie? Hoe klinken de personages? Geef de personages allemaal 
een eigen geluidje. Misschien maakt één een gek piepgeluid, of gromt 
de ander als hij beweegt. Kan je ook geluiden maken bij wat er gebeurt 
in je film? Zijn er voetstappen te horen of wordt er iemand boos? En hoe 
klinkt dat? 

Gebruik voor het maken van de geluiden dingen die je kan vinden. 
Bijvoorbeeld een doosje met rijst of een stukje papier dat je doormidden 
scheurt. 

Let op: Al het geluid voor je film moet bij deze app in ‘één take’ (in een 
keer) worden opgenomen. Zet dus alle ‘geluiden’ klaar, en neem deze 
daarna in een keer achter elkaar op. Je kan het wel vaker opnieuw 
opnemen, dus oefen eerst een paar keer (dan kan je gelijk kijken of de 
geluiden goed passen bij de beelden). Bekijk het Stop Motion Studio 
uitlegblad voor extra uitleg over hoe je dit moet doen.

Muziek

Je hebt afgelopen week nagedacht over welke muziek past bij jouw film. 
Als je dat nog niet gedaan had, zoek dan nu een geschikt muziek-
nummer op. Zet het muzieknummer op je mobiel of tablet en voeg via 
het plusje (+) de muziek in de app toe aan je film. Bekijk Stop Motion 
Studio uitlegblad (pagina 5) voor uitleg over hoe je dit moet doen. 

Ten slotte

Geef je film een naam en sla je film op in de Studio Stop Motion app.  
Je film is nu klaar. Het is tijd voor de première! Je kunt jouw eigen film nu 
delen.

Tip: Op de volgende pagina staan extra opdrachten, zoals het maken 
van een begintitel. Dan maak je je film nog toffer!

!

✶



3De titel
Wat is de titel van jouw film? 
Bedenk een titel die niet te lang is en die je nieuwsgierig maakt naar 
waar de film over gaat.

Je kan de letters van je titel op verschillende manieren in beweging 
laten komen in de film. Kijk maar eens naar deze voorbeelden:
https://www.youtube.com/watch?v=GGp9ujXB3So
https://www.youtube.com/watch?v=mpOMEgwTrX0
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_xWKPzmHE

Teken alle letters van je titel op papier of karton en knip ze uit. Maak met 
de app een filmpje waarbij de letters van je titel op een grappige manier 
in beeld komen. Werk in het zelfde bestand als je film, zodat de foto’s met 
de titel-animatie na je film komen. Verplaats vervolgens in het bewerken- 
menu (pagina 4 van de instructie) de foto’s met de titelanimatie naar het 
begin van je film. 

Let op: zorg dat de letters van de titel lang genoeg in beeld zijn, zodat het 
publiek de titel goed kan lezen. Kijk wat je hebt geanimeerd even terug 
om te zien of dat inderdaad zo is.

The End
Aan het einde van film wil je aan het publiek duidelijk maken dat dit het 
einde van je film is. Meestal verschijnt dan het woord Einde (of The End).

Bekijk de volgende filmpjes hoe je bijvoorbeeld deze letters kunt maken 
in je film:
https://www.youtube.com/watch?v=o914AEIeovU
https://vimeo.com/259622878

Opdracht

Zoek naar kleine dingetjes ongeveer zo groot als een knikker, bijvoor-
beeld boontjes, propjes papier of snoepjes. Animeer dan met deze 
kleine dingetjes in de Studio Stop Motion app de letters van het het 
woord Einde (of The End) zoals jij dat wilt. Let er hierbij weer op dat de 
letters weer lang genoeg in beeld zijn zodat het publiek ze kan lezen.

De foto’s met The End komen natuurlijk aan het einde van je film!

EXTRA  
OPDRACHTEN

!
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