Snipp, Snapp, Snut - gör din egen film!
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Filmskaparna och filmpedagogerna, Mia Hulterstam och Cecilia Actis visar 3 avsnitt av sin serie;
”Snipp, Snapp, Snut”, vi pratar om det vi sett och sen skapar barnen under ledning av
filmpedagogerna egna animerade filmer på temat samarbete!

Följ med Snipp, Snapp och Snut på deras äventyr i en färgsprakande och fantasifull värld,
där träden är fulla av bullar och ballonger. Vännerna längtar efter att kunna flyga och
uppfinner olika sätt att uppnå detta. De stöter på läskiga och busiga karaktärer, som ibland
hjälper dem men ibland försöker sätta stopp för dem. Genom vänskap och samarbete
övervinner Snipp, Snapp och Snut de flesta problem de ställs inför.
Serien saknar talad dialog och kommunikationen sker genom ljud och gester.
Mia och Cecilia har många års
erfarenhet av att göra animerad
flm med barn. De har hållit i otaliga
workshops och ingår i
Film i Skånes nätverk
Beställ en flmpedagog.
Mia Hulterstam

Vi kommer till förskolan,
visar 3 avsnitt av serien,
diskuterar det vi sett,
sen får barnen skapa
helt egna flmer utifrån
temat samarbete.
Vi tar med teknik och
material.

Cecilia Actis

Längd: ca 2tim
Antal: ca 15 barn
Pris: 4000kr

Kontakt och bokning: Mia Hulterstam 0736-379920, dancinganimation@yahoo.se
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Sammanfattning
I denna workshop får barnen samarbeta i grupper under ledning av filmskaparna och -pedagogerna
Cecilia Actis och Mia Hulterstam, för att skapa små animerade filmer på temat ”samarbete”.
De använder sig av ipads, en teknik många barn redan är bekanta med.
De får göra egna figurer, animera dessa och lägga ljud på filmerna.

Syfte
Syftet med denna workshop är framförallt att väcka glädje och nyfikenhet kring att göra egna filmer.
Och att lära sig att det inte är så svårt! I arbetet med filmerna utvecklar barnen dessutom sin förmåga
att skapa, kommunicera genom ett konstnärligt uttryck och att samarbeta i en grupp.
De tränar sin koordination och finmotorik (det kan vara pilligt jobb att animera), de får en inblick i
hur film görs, och får här även vara skaparna av inehåll och inte bara konsumenter.
I och med att avsnitten saknar talad dialog lämpar projektet sig bra för
elever med olika språk

Grupper
Grupperna består förslagsvis av 2-4 barn. Ca 15 barn per tillfälle.

Målgrupp
4-6 år

Resultat
Filmerna som skapas sparas digitalt av förskolan,
som själv kan lägga upp dem på eventuell
facebooksida eller hemsida.
Tidsåtgång
2 tim

Pris
4000kr
Bokning och kontakt
Mia Hulterstam 0736-379920
dancinganimation@yahoo.se

