
Vind je cartoons en animatie films leuk?

Heb je ‘Frozen’ of ‘Verschrikkelijke Ikke’ gezien ?

Ben je nieuwsgierig hoe ze zijn gemaakt?
 

En vooral:

Wil je jouw eigen animatie filmpjes maken?

Schrijf   je in voor de cursus   
“Animatiefilms maken  

voor kinderen”

stuur een mail naar:
gosia@mijnanimatie.nl



Informatie over de cursus   
“Animatiefilms maken voor kinderen”

Voor wie?
nieuwsgierige kinderen van 9 tot 13 jaar
(vanaf groep 6)

Wat heb je nodig?
goeie zin :-)

Waar?
 in de Rompert
(locatie afhankelijk van de groepsgrootte)

Wanneer?
op vrijdagen (tijdstip in overleg) * 
 
Hoe lang duurt deze cursus?
10 (school) weken**

Hoe groot is een groep?
Minimaal 4 en max 8 deelnemers.  
Bij meer aanmeldingen organiseren we  
een extra groep.

Hoeveel kost deze cursus?
Kosten per deelnemer: € 125,00*** 

* de definitieve dag en het tijdstip kan in  
 overleg met de groep gekozen worden.  
 De duur van de les blijft 1,5 uur

** er is geen les tijdens schoolvakanties

*** inclusief gebruik van camera’s, statieven, 
 benodigde software en andere materialen.



In deze cursus maken kinderen kennis met de beginselen 
van animatie films. 

We beginnen met eenvoudige oefeningen en daarna  
maken de kinderen meteen hun eigen, korte tekenfilmpjes. 

Vervolgens nemen wij het hele proces van film maken onder  
de loep zoals een verhaal, een storyboard, karakters en 
scenes, belichting  en decor, geluiden en muziek opnamen. 

Tot slot  voegen wij alle elementen samen tot een eigen 
filmpje dat je bijvoorbeeld op YouTube kunt zetten.

We eindigen met ons eigen Filmfestival!

Tijdens de cursus maken de kinderen kennis met diverse 
typen van animaties. Bij voorbeeld: 

• tekenanimatie, 
• kleianimatie, 
• legoanimatie
• pixillatie-animatie
• cut-out animatie.

Terwijl de kinderen animatiefilmpjes maken, leren ze 
ongemerkt  diverse computer vaardigheden. Deze kunnen 
ze later gebruiken voor andere vakken op school. Zo komt 
de beeldbewerking, die we voor pixillatie animatie zullen 
gebruiken, van pas als ze zelf thuis een foto of digitale 
tekening willen aanpassen.

Misschien komen we na deze 
cursus op YouTube ook  

jouw filmpje tegen?



Over de docente  van Animatie films
Gosia Jankowska-Vissers

Na mijn studie aan de F. Chopin Muziek  
Universiteit (Polen) en het  Koninklijk  
Conservatorium in Den Haag heb ik  
eerst in de muziekwereld gewerkt. 

In 1998 maakte ik de omschakeling naar MultiMedia en heb ik 
een opleiding tot “MultiMedia Adviseur” gevolgd. Sindsdien  
ben ik werkzaam in de reclame/MultiMedia wereld. 

Voor informatie over animatiecursussen mail naar:
gosia@mijnanimatie.nl of kijk op www.mijnanimatie.nl
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