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Foley geluidsstudio                 7+ Kies je recept

Recept 2

Geluidseffecten uit de synthesizer: 
lasers, wind, alarm, …

Ingrediënten

- 1 synthesizer
- 1 hoofdtelefoon
- 1 synthesizerfiche (kies er 1 naar 
keuze)

Bereiding

1. Draai aan de knoppen tot ze staan 
zoals op je gekozen fiche.

2. Experimenteer met de geluiden 
door aan de knoppen te draaien. Luis-
ter naar het geluid met de koptelefoon.

3. Verander het geluid tot je tevreden 
bent met het resultaat.

4. Voeg naar eigen smaak een beetje 
“galm” (reverb) of “distortion” toe. 
Draai met de knoppen tot je tevreden 
bent.

5. Start de opname!

Recept 1

Handgemaakte geluidseffecten met 
allerlei voorwerpen: knallen, voetstap-
pen, geritsel, gekraak, …

Ingrediënten

- allerlei materiaal: lepels, potten, 
papier, tape, buis,...
- 1 micro
- 1 hoofdtelefoon
- 1 mengpaneel
- USB stick

Bereiding

1. Kies één of meerdere voorwerpen.

2. Experimenteer met de geluiden die 
je met het voorwerp kan maken.

3. Luister naar het geluid met de kop-
telefoon. Stel het volume in: niet te stil, 
niet te luid.

4. Voeg naar eigen smaak een beetje 
“galm” (reverb) of “distortion” toe. 
Draai met de knoppen tot je tevreden 
bent.

5. Start de opname!

 Wat is Foley?
Ontploffingen, voetstappen, krakende deuren, scheurende 
broeken, galopperende paarden,... Je herkent al deze 
geluiden perfect in een film. Dat is omdat ze in een speci-
ale ‘Foley geluidsstudio’ werden nagebootst en achteraf 
toegevoegd aan de film. Als filmmaker krijg je zo precies 
het grappige, spannende of akelige effect dat jij wilt.
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Maak je eigen avatar             3+

 Wat is een Avatar?
Een avatar is het figuurtje waarmee je een videospel speelt. Het 
is de held in jouw game. Je kan ermee lopen, springen, dansen, 
hangen, vechten, vliegen en vallen. Soms lijkt het figuurtje op 
jou, soms kan je er nauwelijks een menselijk wezen in 
herkennen… Dat beslis jij helemaal zelf.
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 Kruid je gerecht
Je kan heel onverwachte geluiden maken bij de acties in je 
film. Laat een leeuw miauwen, geef voetstappen de klank 
van scheetjes, laat vuistslagen klinken als een plons.

 Thuis verder koken
Probeer eens een prei te kraken, krantenpapier te 
verkreukelen of water in een glas te gieten. Neem deze 
geluiden op met een tablet, smartphone of laptop. Met een 
stel voorwerpen maak je zo de coolste geluidseffecten!
Wil je jouw geluiden bij je film monteren? Op het YouTube 
kanaal van JEF makers vind je handige tips.  

Mix je graag geluiden door elkaar? 
In de app Instant Buttons (iOs, Android, gratis) vind je 
allerlei coole klanken en kan je zelf ook nog geluid 
toevoegen. 
Met de app Music Maker Jam (iOs, Android, gratis) neem 
je jouw eigen stem op en mix je duizenden loops. Zo maak 
je muziek voor jouw eigen film. 

Meer leuke apps op www.jefmakers.be.

 Wist je dat...
De techniek, die nog steeds door filmmakers gebruikt 
wordt, werd genoemd naar Jack Foley, de eerste 
geluidsartiest in de filmstudio’s. Wie als beroep geluiden 
nabootst voor films, wordt een ‘Foley artiest’ of ‘Foley 
kunstenaar’ genoemd.
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Recept

Ingrediënten

- allerlei materiaal: papier, karton, stokjes,...
- camera
- USB stick

Bereiding
 
1.  Maak een figuurtje naar eigen smaak aan de werktafel.  
 Tip voor een pittiger resultaat: maak meerdere    
 hoofden met verschillende gezichtsuitdrukkingen:   
 lachen, boos zijn, schrikken,...
 

2. Plaats nu je figuurtje in de box.

3. Neem een foto.

4. Verander je figuurtje van positie of verwissel het hoofd.

5. Neem nog een foto.

6. Herhaal dit tot je alle gewenste houdingen of 
gezichtsuitdrukkingen hebt gefotografeerd.

76

 Kruid je gerecht
Fotografeer je avatar van elke kant en in verschillende 
houdingen. Zo kan je hem of haar in je animatiefilm realistisch 
laten wandelen, zitten, draaien, liggen en springen. 

 Thuis verder koken
Maak van jezelf een avatar! Speel met leuke apps om jezelf of 
anderen in een avatar te veranderen. 
Met een iPad en/of iPhone kan je gratis experimenteren met 
Morfo app. 
Heb je een Android toestel? Kies dan voor de app Avatar 
Maker: Anime. 

 Wist je dat ...
Het woord “avatar” komt uit het Sanskriet, een oude taal uit 
het Verre Oosten. Het duidt een wezen aan dat eruit ziet als 
een mens maar eigenlijk een god is. Misschien ken je de 
tekenfilmserie Avatar of heb je de gelijknamige film gezien?



Animatie met Scratch             7+

 Wat is Scratch?
Met Scratch kan je zelf verhalen, spelletjes en ideeën vormgeven 
in een animatiefilmpje. Wat je maakt, kan je delen met de online 
community. Je programmeert met blokjes die als lego steentjes in 
elkaar passen.
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Recept

Ingrediënten

- 1 computer
- 1 Scratch fiche naar keuze:
 * Vliegende kat: gebouwen en wolken laten vliegen
 * Verhaal: De achtergrond veranderen, figuurtjes laten 
                bewegen en praten
 * Dance battle: je figuurtje laten veranderen of bewegen
- 1 USB stick

Bereiding

1.   Kies één van de Scratch fiches

2.  Zoek een plekje aan een computer.

3.  Maak je eigen verhaal met de blokken uit de volgende onderdelen:

 
  *

  *

  *

  *

  * 

4.  Stap voor stap brouw je een eigen verhaal in elkaar.

5.  Zit je vast? Laat je inspireren door volgende fiches of vraag    
     één van de begeleiders om hulp.
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 Kruid je gerecht
Wil je racen, vliegen, een verhaaltje vertellen of muziek maken? 
Surf naar scratch.mit.edu en bekijk de tutorials. Die helpen je 
op weg.

 Thuis verder koken
Op het YouTube kanaal van JEF makers vind je een hele 
handige tutorial om zelf zo’n Scratch animatiefilmpje te maken. 
Met enkele personages, een computer, smartphone of tablet en 
je eigen creativiteit heb je zo een eigen filmpje geknutseld! 

Alle info op www.jefmakers.be.

 Wist je dat...
Wie een project deelt op de scratch website, deelt automatisch 
de broncode. Zo kunnen andere online scratchers het project 
gebruiken als basis voor een remix, net zoals scratch dj’s een 
remix maken van een plaat. Op de projectpagina zie je de hele 
geschiedenis in een remixboom.
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Maak je graag filmpjes? Speel je graag met apps? 
Dan is JEF makers echt iets voor jou! 

Surf naar www.jefmakers.be. Hier vind je allerlei 
apps en links om er meteen in te vliegen. Op het 
YouTube kanaal van JEF makers vind je ook 
leuke tutorials, gemaakt door jouw leeftijdsgeno-
ten. 

Hoe begin je aan een filmpje? Hoe maak je een 
vlog? Waar vind je goede (rechtenvrije) muziek? 
Welke app gebruik je om te monteren? Je komt 
het allemaal te weten! Veel film-plezier! 

Heb je zelf al een filmpje gemaakt? Vergeet jouw 
film dan niet in te sturen voor de JEF makers 
selectie. Wie weet wordt deze wel getoond op een 
groot cinemascherm tijdens de JEF makers dag.
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