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Indeling
Dag 1 Starten met after effects | 10.30 - 17.00 uur

Kennismaken met de Interface

Workspaces

Start een compositie

Werken met de basis tools (toolbar)

De timeline en layers

Anchor points & Parenting

Oefening 1 
Compositie en werkmap

Oefening 2
Vormen en tekstlagen
Importeren psd & AI files

Oefening 3 
Keyframing, Easing + basis speed curves
(maak een animatie en gebruik de easing speed curves om snelheden te testen.)

Alpha en Luma Mattes 

Layer styles & Sub-comping

Overzicht en mogelijkheden effecten

Thuisopdracht

Oefening 5
De beste en meest gebruikte effecten op een rijtje

Oefening 4
Masking & masks
(een simpele maar effectieve masking animatie)



Indeling
Dag 2 De kracht van animatie en effecten | 10.30 - 17.00 uur

Starten met een animatie

Special effects & Plugins

Puppet tool

Expressions

Audio
Collect files + reduce project

Render Que + Adobe Media Encoder

Werken met Video layers

Motion tracking

Oefening 6
Maak een kleine animatie met meerdere lagen
(aansteken van een lucifer)

Oefening 9
3d layer animatie met paralax effect
(Een foto tot leven laten komen)

Oefening 10
Maak een special effect als een pro!

Oefening 7
Werken met video’s en motion tracking

Oefening 8
Logo Animatie met shapes en teksten



Adobe After Effects Animatie en Video Effecten Basis Oefningen 

Oefening 1 
Je klaar maken voor je eerste project 
Compositie en werkmap 
(maak een opzet in ae met layers en tools) 

Oefening 2 
Vormen en tekstlagen 

Oefening 3  
keyframing, Easing + basis speed curves 
(maak een animatie en gebruik de easing speed curves om snelheden te testen.) 

Oefening 4 
Masking & Animated masks 
(een simpele maar effectieve masking animatie) 

Oefening 5 
De beste en meest gebruikte effecten op een rijtje 

Oefening 6 
Maak een kleine animatie met meerdere lagen 
(aansteken van een lucifer) ;) 

Oefening 7 
Werken met video’s en motion tracking 

Oefening 8 
Logo Animatie met shapes en teksten 

Oefening 9 
3d layer animatie met paralax effect 
(Een foto tot leven laten komen) 

Oefening 10 
Maak een special effect als een pro! 
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