Stop-motion met MonkeyJam
Installeren van het programma:
•
•

download via www.monkeyjam.org/download
installeer het programma (de standaardopties staan goed, als je een snelkoppeling op het
bureaublad wil, moet je dit ergens onderweg aanvinken)

Alles klaar zetten op de PC
•
•
•
•
•
•

•
•

Zorg dat je een webcam hebt, best een externe, zodat je hem mooi op de scène kan richten
Start MonkeyJam op
klik op 'edit' → 'add layer'
het eigenschappenvenster kom te voorschijn
(afbeelding 1)
Geef de laag een naam
pas de map aan waarin de foto's opgeslagen
mogen worden. (het best is een map te voorzien
per laag, zodat je achteraf alles terug vindt)
Afbeelding 1: eigenschappen van een laag
Sla de voorbereidingen op: (file → save)
zorg dat je scène klaar staat.

Het nemen van de foto's:
•
•
•
•
•
•

Klik in de werkbalk bovenaan op de
camera.
Je krijgt nu het opnamescherm (afbeelding 2)
Kies eventueel bij cameras de juiste camera eruit.
Duw op de enter-toets om een opname te maken.
De foto wordt automatisch achteraan de rij
toegevoegd
Sla je werk regelmatig op (klik in het
hoofdscherm op het disketje)

Het bekijken van het resultaat
•
•
•

Afbeelding 2: opnamescherm
Klik in het hoofdscherm op het tv-tje om een
voorbeeld te zien.
Laat even voorbereiden
klik op het pijltje naar rechts om te starten met afspelen

Het exporteren van het resultaat
•

Klik in het hoofdscherm op de filmband

•

Vul een naam in voor het bestand, zoek naar een geschikte plaats om het te zetten en klik op
'Save movie'.

•

Deze film kan je nu bewerken met een programma als Windows Movie Maker om er geluid
bij te zetten, of fragmentjes samen te steken.

•

Deze film kan je nu uploaden naar youtube of iets dergelijks.

Details van het opnamescherm:
•

•
•
•
•

•

mode
◦ standaard (Afbeelding 2)
◦ stop-motion: je kan in het opnamescherm nu terug gaan kijken naar vorige foto's en deze
opnieuw opnemen. Denk er aan om voor extra foto's terug naar de laatste plaats te gaan
Cameras: een overzicht van de aanwezige camera's
Size: formaat van de genomen afbeeldingen (afhankelijk van de webcam die je gebruikt)
Video Settings: hier kan je de lichtsterkte, het contrast en dergelijke aanpassen.
De werkbalk (afbeelding 3):
◦ 1: meerdere opnames combineren om schommelingen in licht en
onzuiverheden te beperken
Afbeelding 3:
◦ 2: opname automatisch ondersteboven zetten
werkbalk van het
◦ 3: opname in zwart-wit
opnamescherm
◦ 4: niet van toepassing (enkel voor DigitalVideo-opnames)
andere opties:
◦ Name: eerste deel van de naam van de foto
◦ Number: tweede deel van de naam van de foto (een nummer)
◦ Image Hold: hoeveel frames van je film voor 1 foto
◦ Numbering: frame = nummer afhankelijk van het frame waar de foto gaat komen,
sequential = per genomen foto een nummertje bijtellen.

Werkbalk van het hoofdscherm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nieuw project (exposure sheet)
Open bestaand project
sla project op
Ongedaan maken
Opnieuw doen
Voeg 10 frames toe aan de laag
Open opnamescherm
Bekijk de film
Exporteer film

