
Stop-motion films maken

Stop-motion is een manier om animatiefilmpjes te maken. Je maakt een foto van iets, beweegt het een klein stukje, 
maakt weer een foto en herhaalt dit heel vaak. Als je al deze foto’s snel achter elkaar kijkt, lijkt het net een filmpje.

Je kent vast bekende stop-motion films zoals 
Wallace & Grommit, Pingu of The Lego Movie. In 
de Go Short Online Family Shorts programma’s 
kun je kijken naar de stop-motion films The Kite en 
Winter in the Rainforest.
 

Stappenplan

1:  Maak een decor. Bijvoorbeeld van een kartonnen doos en gekleurd papier.
2: Maak hoofdpersonen, bijvoorbeeld van wc-rolletjes zoals in het voorbeeldfilmpje. Maar gebruik je 

creativiteit! Je kunt ook bestaande figuren gebruiken zoals legopoppetjes. 
3: Bedenk een simpel verhaal. Hoe simpeler, hoe beter de kijker je filmpje snapt. 
4.  Maak foto’s, zet de camera hierbij stevig neer en laat hem op dezelfde plek staan. Dan word je filmpje 

het mooist. 
5.  In de app kun je terugkijken hoe je filmpje wordt en de snelheid aanpassen. Misschien is hij wel net 

iets mooier als het langzamer of juist sneller gaat. Ook kun je muziek toevoegen of stemmen inspre-
ken. Daar wordt je filmpje vaak ook leuker van. 

Voorbeelden

Apps

Er zijn een aantal apps voor je telefoon of tablet 
beschikbaar die het heel makkelijk maken om een 
stop-motion filmpje te maken. Stop Motion Studio 
werkt bijvoorbeeld heel simpel en is te downloaden 
voor zowel Android als iOs. 

Giraffes

Wil jij de giraffes uit het voorbeeldfilmpje ook 
maken? Dat kan! Voor 1 giraffe heb je nodig: 7 wc-
rolletjes, een lijmpistool, een nietmachine, gele en 
bruine verf en stiften of oogjes. 

1. Verf alle rolletjes geel en geef ze giraffe-
vlekjes. 
2. Knip een wc-rolletje over de lengte doormidden 
voor het lijfje. Knip aan het uiteinde een halve 
maan, zodat de nek er goed in past. 
3. Knip een rolletje door midden voor het hoofd van 
de giraffe. Lijm deze op het rolletje wat de nek is. 
4. Gebruik 4 rolletjes als pootjes. Niet deze aan één 
kant dicht, dan zijn ze makkelijker aan het lijfje te 
plakken. Knip voor een kleinere giraffe de rolletjes 
door midden.
5. Lijm de pootjes en de nek op het lijfje. 
6. Maak de giraffe af met een staartje, ogen en 
oortjes.


