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Deze cursus staat in het teken van character 
animatie. We gaan in op hoe we een karakter tot 
leven wekken. Dit doen we door in te gaan op 
emoties en beweging. 

 “Character animation is a specialized area of the 
animation process, which involves bringing 
animated characters to life. The role of a 
Character Animator is analogous to that of a film 
or stage actor, and character animators are often 
said to be "actors with a pencil". ... http://
en.wikipedia.org/wiki/Character_Animation 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQkA4oADAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Character_Animation&ei=IftCU5mCOszEPZmegLAC&usg=AFQjCNG4IRZhASmzW4lQzZDxjulKiZ5Hvg&sig2=P2an_i75qZdQzv9FFEiuYw&bvm=bv.64125504,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQkA4oADAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Character_Animation&ei=IftCU5mCOszEPZmegLAC&usg=AFQjCNG4IRZhASmzW4lQzZDxjulKiZ5Hvg&sig2=P2an_i75qZdQzv9FFEiuYw&bvm=bv.64125504,d.ZWU


➤ Les 1  - Wegwijs in Adobe Animate CC 
   - ‘Blob’ animatie oefening 

➤ Les 2  - Storyboard 

➤ Les 3 - Storyboard pitchen 
   - Character design 

➤ Les 4 - Animeren in Adobe Animate CC 
   - 'the 12 principles of animation'  
   - werken aan eigen film 

➤ Les 5 - werken aan eigen film 

➤ Les 6 - werken aan eigen film 

➤ Les 7 - Montage in Adobe Premiere CC 

➤ Les 8 - Montage in Adobe Premiere CC

LESSENOVERZICHT



Adobe Animate CC … 

…is ‘vector based’ 

…wordt gebruikt voor televisie programma’s, websites en 
computer spellen. 

…heette vroeger Adobe Flash 

…creeërt lichte swf bestanden. Een ideale manier om in de 
jaren 90 met lage internetconnecties animaties te bekijken. 

LEUKE WEETJES



Wegwijs in Adobe Animate CC
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BELANGRIJKE SHORTCUTS



Open het file Blob.fla en bestudeer hoe de animatie is opgebouwd. 

Wat valt je op? 

Het is nu jouw beurt om een ‘Blob-o-Lympics’ animatie te maken. 
Bedenk een actie (zoals een sport) die jouw Blob gaat uitvoeren om van 
punt A naar B te komen. Ontwerp een simpele achtergrond en animeer 
de Blob. De animatie zou niet langer dan 5 sec. hoeven duren dus houd 
het simpel! 

Veel plezier!
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