Animation i Mac
Vilken bakgrund och miljö vill ni ha till filmen?
Vilka figurer ska vara med? Små leksaksfigurer eller…..
Vill ni jobba med Paper- Cut- Out? (Då gör man allt i papper. Figurer och
bakgrunder. Tyg går också bra.)
När ni har svarat på alla de här frågorna och har alla lösa delar till filmen klara
och vet hur ni vill göra er film, då är det dags att plocka fram dator och kanske
en lös webbkamera. (Men det går bra att använda den inbyggda också).
Sätt fast bakgrunden där ni vill ha den med tejp så den inte flyttar på sig.
Ställ ut figurerna för er första scen.
Öppna programmet Photo Booth
Ställ in kameran, så den visar precis det ni vill se i första bilden. Använder ni lös
webbkamera, så ställ in skärpan på den svarta ringen, den kan vara lite trög.
Nu är det dags att ta den första bilden. Klicka på kamerasymbolen. Inga händer ska
synas i bilden.
Flytta nu figurerna, men bara ca 1/2 cm, och ta nästa bild. Tänk på om det är något
annat som ska röra sig samtidigt.

När ni är klara och har tagit alla bilder så ska ni flytta in alla bilderna i ett
annat program, Imovie.
Öppna Imovie och klicka på Arkiv och nytt projekt. Döp projektet.
Markera alla bilderna i Photo Booth och dra in dem och släpp i Imovie. Eller kopiera
och klistra in.
I Imovie ska ni gå upp på Redigera, klicka på Markera allt
Gå till första bilden, där finns en liten symbol, rund med en pil på sidan. Klicka på pilen
vid symbolen ! och ställ in tiden 0,2s och klicka i rutan för att det ska gälla alla bilder.
Markera allt igen och gå till samma symbol igen, men välj beskära, anpassa, Ken
Burn. Välj anpassa. Eller beskära om ni vill ta bort delar av bilden.
Vill ni ha någon bild lite längre så markerar ni den, blir gul, och drar i kanten.
HÅLL REDA PÅ VILKET NUMMER ER DATOR HAR

Ljud
När ni är klara med bilderna lägger ni på musik och/eller ljudeffekter. För att lägga
till ljudfiler, dra ljudfilen till Imovie och släpp på klippen.
Ni kan även göra egna ljudinspelningar i Imovie och lägga på filmen.
Text
Lägg på text i början av filmen, så tittarna vet vad filmen heter och text i slutet av
filmen där ni skriver era namn så tittarna vet vilka som har gjort filmen.

