Media van de Week
Green screen by Do Ink (app)
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Titel: Green screen by Do Ink
Media: app
Makers: DK Pictures, Inc.
Trailer/video
Leeftijd: 4+ jaar (NB: lees ‘Oordeel’)
Prijs: €3,99
Sterren: 3
NB: webpagina ‘Support’ met (tekstuele) uitleg.

Beschrijving
Met deze app maak je green screen foto’s en
video’s. Je neemt kinderen bijvoorbeeld ‘live’
op, voor een groen scherm (hoe je hieraan
komt lees je onderaan deze recensie). Daarna
plaats je er via een editor een (bewegende)
achtergrond achter. En er kan zelfs nog een
derde laag overheen. Voorbeeld: over de
achtergrond zet je de video van de liveopname van een kind (de acteur) en
daaroverheen bijvoorbeeld weer een
tekening van een ballon (die het kind loslaat).
Met een green screen plaats je jezelf in elke
situatie waar een video of foto van
beschikbaar is. Na het inladen van het beeldmateriaal, kan je aan de slag met monteren (knippen,
plakken, schalen, audio). En tenslotte kan het geheel opgeslagen worden als een deelbare video. Je
zou dit kunnen zien als een hedendaagse manier van toneelspelen, een verhaal vertellen, een idee
uitleggen of bijvoorbeeld een videocadeau maken voor iemand.
Oordeel
Allereerst valt op dat uitleg over deze app juist (Engels)talig is en gaat vrij rap. Ook in de video/trailer.
Tenminste, als je start met het Sample-project: daarin kun je alles doen, uitproberen en niets wordt
opgeslagen. Een echte ´speeltuin´ om te oefenen. Het voordeel is dus dat je daarmee bijvoorbeeld
het verschil tussen ´Cut´ en ´Trim´ kunt ervaren.
De App Store geeft als leeftijdscategorie 4+ aan, maar dat wil niet zeggen dat jongere kinderen geen
rol kunnen spelen. Zeker op de bso kan het leuk zijn om de oudere kinderen een video te laten
maken met de jongere kinderen als acteur. Alleen de bediening voor het maken van de filmpjes is
niet geschikt voor deze jonge leeftijdsgroep.

Tips voor op de groep
Omdat de app tekstueel, Engelstalig is en er wel enige ervaring nodig is om te begrijpen wat je moet
doen, kun je het beste een stappenplan volgen en samen beginnen.
•

•

•

•

Voorbereiding:
o Bekijk eerst zelf de app. Lees de tekst die verschijnt bij het Sample-project en/of de
webpagina ‘Support’ van de makers met (tekstuele) uitleg. Dat is misschien even
doorbijten. Maar ook al kun je zonder dezes uitleg al aardig met de app aan de gang,
via deze informatie ontdek je toch nieuwe mogelijkheden. Daarmee kun je optimaal
begeleiden. Kinderen die direct met de app uit de voeten kunnen kun je hiermee
extra uitdagen.
o Oefen je vaardigheden in het Sample-project. Probeer alles uit wat je wilt. Niets
wordt opgeslagen.
o Maak tot slot ook alvast een eigen video, zodat je ook weet hoe dat werkt. En het is
leuk als je alvast wat beeldmateriaal kunt laten zien waar de kinderen of werkjes van
hen in voorkomen.
Introductie:
o Toon bijvoorbeeld de video die je met eigen materiaal hebt gemaakt.
o Stel vragen over hoe zo’n video gemaakt wordt, zodat je uitkomt bij het fenomeen
‘green screen’. Laat de kinderen vertellen wat ze ervan weten. Zo weet je meteen of
er misschien iemand tussen zit die het sneller zal oppikken, omdat ze er bijvoorbeeld
al eens op school of thuis mee hebben gewerkt. Zij zijn extra handen bij de uitleg aan
kinderen die er nog nooit iets mee gedaan hebben.
o Heb je een (te) grote groep en geen groot scherm, maar wel meerdere kleine
schermen? Dan kun je de groep opsplitsen. Omstebeurt gaan ze (onder jouw
begeleiding) met de app aan de slag en met een of meer apparaten met een aantal
door jouw bekeken en goedgekeurde, inspirerende video’s die je vindt via
bijvoorbeeld de zoekwoorden ‘green screen kinderen’.
Aan de slag met Sample-project:
o Als jij de uitlegtekst doorgenomen hebt, hoeven de kinderen dat niet te doen en kun
je vertellen wat daarin uitgelegd wordt.
o Bereid eventueel een aantal opdrachtjes voor zodat de kinderen de werkwijze van de
app leren kennen.
Aan de slag met eigen green screen video:
o Laat de groepjes eerst scenario’s uitwerken.
o Eventueel benodigde lagen kunnen ze knutselen.
o Laat ze de props, zoals verkleedkleding, voorbereiden.
o De groep kan een taakverdeling maken.
o En dan: uitvoeren, monteren, ‘renderen’ als video, publiek regelen en afspelen maar!

Green screen
Om de filmpjes te kunnen maken heb je een green screen nodig. Online vind je nie tal te dure green
screens die hier zeer geschikt voor zijn, zoals deze bij bol.com. Heb je echt geen budget? Groen
slagerspapier of een plastic tafelkleed kan ook (maar is minder optimaal).

