FACTSHEET: Wat is iMovie?
Uitleg iMovie
Simpel gezegd is iMovie een programma waarmee je video’s kunt maken en bewerken.
Het programma is gericht op consumenten en daarom relatief eenvoudig opgezet. Dat betekent niet
dat het niet krachtig is, maar het is gewoon niet zo complex als andere filmbewerkingsprogramma’s.
Een voordeel is dus ook dat je geen professionele videograaf hoeft te zijn om toch mooie filmpjes te
maken met iMovie. En dat is dan ook gelijk wat je er voornamelijk mee kunt: superleuke, mooie
video’s maken!

Meer informatie
Wat kun je met iMovie?
Je kunt verschillende dingen maken met iMovie. Het belangrijkste onderscheid zit ‘m in Trailers en
Films. Een paar voorbeelden zijn:
• Trailers. Als je wel eens naar de bioscoop gaat, weet je precies wat we bedoelen: die korte
stukjes die een nieuwe film aankondigen op het grote scherm, met de meest spectaculaire
scènes uitgebeeld. Dergelijke trailers, die zo uit Hollywood lijken te komen, maak je zelf ook
eenvoudig met iMovie.
• Je vakantie als een film. Nu je tegenwoordig niet eens een aparte camera nodig hebt, omdat
je zelfs met iPhone video’s kunt maken in hoge resolutie, heb je na je vakantie zo tientallen
of honderden foto’s en video’s. Met iMovie maak je hier zo een simpel filmpje van, waarmee
je in een paar minuten alles van deze reis of ontspannen vakantie kunt laten zien.
• Of maak er juist een complete documentaire van, waardoor je weer een uur kunt nagenieten
van je vakantie, gewoon thuis.
• Geef je foto’s nieuw leven. Het mooiste is misschien wel dat je niet eens video’s nodig hebt.
Natuurlijk werkt iMovie vooral goed met films, maar ook als je alleen een foto-collectie hebt
kun je al prachtige dingen doen. Dankzij de speciale effecten die iMovie toepast op foto’s, en
het zelf toevoegen van muziek en titels, heb je binnen een mum van tijd echt een geweldig
filmpje gemaakt van je beste foto’s!

Voorbeelden
Zo maak je eenvoudig een filmpje van de vakantie met cliënten of een leuk dagje uit! Gratis!

Bronnen
•

www.applecoach.nl

AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN
FACTSHEET: APPS EN INSTELLINGEN

Deze module is gemaakt door Riekie Weijman in opdracht van ’s Heeren Loo.
Heb je opmerkingen of vragen over dit lesmateriaal? Mail dan naar info@digivaardigindezorg.nl.
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