Intake Mediavormgeven Deltion College
(SCHOOLJAAR 2019/2020)
THEMA’S: METAMORFOSE EN JEZELF ALS ONTWERPER
Maak twee(!) van de volgende drie opdrachten 1, 2 en 3
1. opdracht stopmotionfilm
(animatiefilmtechniek)
Maak een stopmotionwerkstuk van het onderwerp metamorfose: iets verandert in iets anders - bekijk
eventueel voorbeelden hiervan op het internet. M.C.Escher bijvoorbeeld is bekend van zijn grafische
werk met metamorfoses.
Gebruik je fantasie en verbeelding
om dit op een originele manier te
laten zien.
Voor het maken van een stopmotion
kan je de volgende site raadplegen:
http://www.kidsweek.nl/filmpjesnieuws/maak-8-stappen-je-eigenstop-motionfilmpje.
2. opdracht storyboard
(tekenopdracht)
Maak een getekend werkstuk van het onderwerp metamorfose: iets verandert in iets anders - bekijk
eventueel voorbeelden hiervan op het internet. M.C.Escher bijvoorbeeld is bekend van zijn grafische
werk met metamorfoses.
Gebruik je fantasie en verbeelding om dit op een originele manier te laten zien. Bij deze opdracht kan
het idee belangrijk zijn maar zouden ook je tekenkwaliteiten een belangrijke plaats in kunnen nemen.
Formaat per tekening ongeveer die van een ansichtkaart. Aantal: minimaal 6 stuks waarin je naar keuze
in kleur of zwartwit werkt. Probeer bij het storyboard de tekeningen aandachtig uit te werken. Onder
elke tekening staat verklarende tekst. Bedenk of dit geschreven of geprinte tekst zal worden. Presenteer
de tekeningen niet als losse velletjes maar maak er één verzorgd uitziend werkstuk van, bijvoorbeeld in
de vorm van een vouwkaart of iets anders naar keuze.
3. site: ontwerp van een homepage (A4, kleur, digitaal gemaakt in bijvoorbeeld Adobe Illustrator of
Photoshop) of - als je de techniek beheerst: een werkende site
(computeropdracht)
Maak dus een digitaal gemaakt werkstuk met als onderwerp jezelf als ontwerper. Verplaats jezelf in het
feit dat jij als ontwerper aan de weg timmert met een eigen specialiteit. Maak een keuze waarin je denkt
goed te zijn en etaleer dat op je homepage.
Verwerk de volgende punten erin:
1. maak visueel in één oogopslag duidelijk waar je site over gaat
2. welke onderwerpen zijn terug te vinden op deze homepage om verder op door te klikken
3. is er een slogan? - een zin dat jouw werk typeert en samenvat
4. een logo
Het eindwerkstuk mag je als geprint A4-tje meenemen en kan je het liefst ook op je laptop tonen.

