Brezplačna delavnica animiranja na daljavo

Vsa življenja plastelina
Zimske počitnice

Delavnica animiranja na daljavo, Vsa življenja plastelina za
osnovnošolce od 6. razreda naprej.
Prvi termin delavnice:
Četrtek, 25.2.2021 od 9:00 do 12:00
Ob zapolnitvi prijav se razpišejo termini še:
Četrtek, 25.2.2021 od 12:00 do 15:00
Petek, 26.2.2021 od 9:00 do 12:00
Petek, 26.2.2021 od 12:00 do 15:00
Prijave sprejemamo na:
domen@openlab.si
Dodatne informacije o delavnici - Domen
031 418 174
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Vsi imamo radi risanke ali animirane filme, saj predstavljajo
svet, ki je lahko čisto tak, ko si ga želimo sami. Pa se kdaj
vprašaš kako so risanke ali animacije narejene? Si morda želiš
izdelati tudi svojo?
Posebej zate smo v OpenLabu pripravili enkratno počitniško
delavnico, kjer se bomo skupaj naučili izdelati čisto pravo
animacijo. S tem znanjem lahko potem samostojno izdeluješ
dolge, kratke, risane, lego ali druge animacije.
Na delavnici bomo po principu "stop motion" (ustavljeno
gibanje) zajemali slike plastelina, ki ga bomo po malem
preoblikovali in s tem ustvarili občutek gibanja.
Za delavnico potrebuješ:
- mobilno napravo (pametni telefon, tablico ...) z naloženo
brezplačno verzijo aplikacije Stop Motion Studio
- drugo napravo s katero se dobimo na Zoom povezavi,
- stojalo za telefon, nosilec, ali pa nekaj improviziranega, da
telefon lahko postaviš na določeno mesto in bo stal
razmeroma pri miru, lahko tudi kup knjig, da telefon založiš
ali celo iz lego kock sestavljeno držalo telefona,
- plastelin ali drugo modelirno maso, ki jo bomo oblikovali in s
tem oživeli, lahk dodaš tudi lego kocke in druge zanimive
predmete,
- veliko dobre volje in želje po učenju,
- povezavo do Zoom dogodka dobiš na email naslov en dan
pred začetkom delavnice.
Delavnica je za udeležence brezplačna in je namenjena
osnovnošolcem od 6. razreda naprej.
Nekaj primerov tovrstnih delavnic:
https://youtu.be/j77_bDt1uA0
https://youtu.be/XQ6FhtrcHeA
https://youtu.be/aWsiI22iK1k
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Delavnico sofinancirata:
Mestna občina Kranj in Klub OpenLab Kranj
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