Fundació Friends – BJ Adaptaciones

Curs de Stop Motion
Característiques: 10 sessions / 2 hores per sessió. Total 20 hores
Descripció:
En el curs aprendràs un recurs usat en animació que consisteix a dotar de moviment a objectes
estàtics mitjançant una successió d'imatges fixes. El procés es realitza fotograma a fotograma,
amb petits canvis de figures o materials mal·leables com plastilina, retalls de paper i sorra. El curs
es complementa amb una introducció a la creativitat, guió i llenguatge cinematogràfic perquè
cada participant pugui culminar els seus coneixements en un projecte.

Continguts:
● Principis bàsics i tècniques d'animació: cut-out, plastilina, pixilació, animació 2D clàssica
i digital, vídeo croma... i exemples
● Exercicis curts i pràctics per aconseguir que els moviments siguin fluids i creïbles
● Nocions de llenguatge cinematogràfic:
○ seqüència, escena, pla i presa, i tipus de pla
○ guió i storyboard
○ estructures i ancoratges
○ pla de rodatge
○ ritme narratiu, so i il·luminació
● Pràctiques d'animació i projecte
○ Guió i storyboard
○ Preparació del pla de rodatge
○ Rodatge d'animació
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○ Dinàmica de treball i gestió d'arxius
○ Postproducció

Calendari:

Horari:
De 11h a 13h

Lloc:
Fundació Friends - C/Rosselló 330, Barcelona – 93 487 55 44
El curs es durà a terme si hi ha un mínim de 8 persones inscrites.
El màxim d’alumnes al curs serà de 12, i les places s’atorgaran per ordre d’inscripció.

Preu del curs:
Per a usuaris de la Fundació Friends:
Per a no usuaris de la Fundació Friends :

145 €
160 €

Inscripcions a aquest formulari adjunt fins el 14 de juny.
Cal pagar 50 € en concepte de reserva de plaça abans del 21 de juny que es descomptaran del
total del curs. La resta del pagament s’ha de fer abans del 1 de juliol.
Caixa-Guisona: ES30 3140 0001 9900 1152 7200
(Cal posar a Concepte “Curs Stop Motion” i el nom de l’alumne/a)

Més informació:
Vicente Vinseiro - educafriends@fundaciofriends.org - 93 487 55 44

Fundació Friends – C/Rosselló 330, Barcelona – 93 487 55 44 – www.fundaciofriends.org
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