Videoclip maken
Met Animoto kun je snel en eenvoudig een videoclip maken. Het enige, wat je nodig
hebt, zijn wat foto’s en wat muziekbestanden.
Je moet natuurlijk wel eerst zelf een account maken.
Je start op met www.animoto.com
Je komt dan in het volgende scherm:

Je klikt dan op Get started en je krijgt de keus uit verschillende stijlen.

Hiervan kies je er een en je merkt dan dat je eerst een account moet maken (Let op:
overal waar je PRO onder ziet staan, kun je niet gratis gebruiken!!):

Je klikt op Sign up now en kiest dan voor Lite en klikt op “Try it now”.
Je komt dan in een scherm, waar je je e-mailadres moet opgeven, je naam en een
wachtwoord.
Als dat gebeurd is, kom je wer in het scherm van de stijlen
Je komt dan in een scherm, waar je kunt kiezen voor een bepaalde stijl. Kies je daar
dan voor, dan zie je het volgende scherm:

Helemaal rechtsonder zie je dan staan (in heel kleine letters):

Klik je daarop, dan kom je in het volgende scherm:

Je klikt bovenaan bij het kruisje en “Learn More” verdwijnt. Je ziet dan het volgende:

Vanaf hier werkt het dan vrij simpel:
1. Change Style: dit hadden we al gedaan
2. If I had a dollar: Dat is de muziek, die bij het filmpje hoort. Klik je hierop, dan kun
je muziek uploaden of een keuze maken uit de online collectie
3. Add Pics & Vids: Hier kun je foto’s uploaden
4. Add Text: Je kunt er ook nog tekst bijvoegen
Als je dat allemaal gedaan hebt, zie je eronder preview video staan. Daar kun je je
video bekijken.
Vind je het goed, klik je bovenaan op Save. Het filmpje wordt gemaakt. Let rechts
boven nog wel even op de tijd, dat het niet meer wordt dan 30 seconden. Bevalt het
filmpje niet, dan kun je het gerust nog een keer laten mixen.
Het resultaat kun je aan vrienden mailen, op de website plaatsen, op youtube zetten.
Bovenaan zie je namelijk je url

