Opdrachtkaart
Creatief talent gezocht!

Geef je verbeelding de vrije loop en word creatief!
Wat leer ik hiervan?
 Je leert met behulp van tekentips een vriend of held te tekenen.
 Je leert een tekening en verhaal om te zetten in een storyboard.
Wat heb ik nodig?
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 opdrachtkaart

 potloden/stiften

 oefenblaadje

 tekenblaadje

 computer

Wat moet ik doen?
 Lees pagina 8 van Kidsweek en ga aan de slag met de opdracht hieronder.

Creatief talent gezocht

CARTOON NETWORK is op zoek naar creatief talent en organiseert de wedstrijd Imagination Studio Awards. Jullie
kunnen meedoen tot 2 juli 2017. Je kunt ook thuis meedoen! In deze leskaart gaan jullie aan de slag met tekenen,
script schrijven en een storyboard maken. Volg het stappenplan hieronder.

Stap 1 | TEKENEN

Maak hiernaast een tekening van je beste vriend of held
(echt / niet bestaand). Tip! Op www.cartoonnetwork.nl vind
je teken tips.

Stap 2 | SCRIPT SCHRIJVEN

Is jouw tekening klaar? Bedenk een verhaal waarin jouw
getekende vriend of held een avontuur beleeft. Schrijf
het verhaal op een oefenblaadje.
Tip! Op www.cartoonnetwork.nl vind je schrijftips.

Stap 3 | STORYBOARD MAKEN

Een storyboard ziet er uit als een soort stripverhaal. Het is een verzameling plaatjes van scènes die zijn
uitgetekend aan de hand van een verhaal. Het wordt veel gebruikt in de filmwereld. Door zelf een
storyboard te maken krijg je jouw verhaal al op beeld te zien. Zo kun je goed bepalen of jouw verhaal
logisch verloopt en/of er nog extra scènes nodig zijn. Volg de stappen hieronder en maak jouw eigen
storyboard.
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Je hebt bij stap 1 en stap 2 al nagedacht over jouw vriend
of held en een verhaal. Nu ga je dit verder uitwerken en
tekenen in een storyboard.
Pak een tekenpapier en verdeel deze in 8 vlakken, zie
voorbeeld hiernaast.
Verdeel jouw verhaal dat je bij stap 2 hebt geschreven ook
in 8 stukken.
Bedenk bij elk van de 8 stukken een plaatje en teken deze
in het vak.
Bij jouw storyboard mag je tekenen en schrijven.

Je kunt jouw tekening, storyboard of video tot 2 juli 2017 uploaden via de website www.cartoonnetwork.nl
Alle inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en originaliteit! Je maakt kans op de onderstaande prijzen!
* Tablet van Wacom * Tekenset van Staedtler * Jaarabonnement Kidsweek * Je winnende inzending komt op TV!

