INTERACTIEVE KINDERBOEK

INLEIDING/INHOUD
ONDERZOEK KINDERBOEK
DOELGROEP
- kinderen leeftijd 6-12, persona’s van ideale doelgroep.,
- Kinderboeken: aantal pagina’s, verhaal groottes, thema’s/genre’s
- Visualisatie: kleuren, vormen, stijl, thema’s,
- Interactie: puzzels, knoppen, spelletjes?
BOEK/VERHAAL SCHRIJVEN
- Genre’s
- Interactie: video’s games onderzoeken
- Soorten verhalen
- Verhaal opbouw
- Concepten
- Structuur
- Verhaallijn
- Typografie
- Illustratie
- Geluid
- Bediening
PROGRAMMA’S
- Welke programma’s verhaal schrijven?
- Welke programma’s Boeken ontwerpen, illustreren, interactief
maken.

Manieren van onderzoeken: Google, YouTube, mindmap.

INHOUD
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ECHTPAAR PROBEERT KIND TE KRIJGEN, OOIEVAAR HOUDT BABY ZELF
OLIFANT WILT GEEN SLURFT HEBBEN MAAR WILT EEN CHEETAH ZIJN.
KIND ZAL DOOR ZIEKTE ZIJN ZICHT VERLIEZEN EN BESLUIT DE REGENBOOG
AAN DE BINNENKANT VAN ZIJN OOG TE LATEN TATTOEREN DIE HIJ
UITERINDELIJKTOCH NIET KAN ZIEN
KIND ALLEEN IN WILDERNIS WORDT ZELF WILD

DOELGROEP
DOEL
Ontwerp en realiseer een prototype (tablet of mobiel) van een
digitaal kinderboek (doelgroep; zelf lezen mag, ook voor mobiel).
Het schrijven, illustreren, vormgeven, maken en presenteren van
een digitaal kinderboek (prototype).
LEEFTIJD
Zelfstandig leren lezen leeftijd 6 - 9
Kinderen binnen de leeftijdscategorie van zes tot negen jaar gaan
steeds meer nadenken over zichzelf: wat ze willen, wat ze kunnen
of niet kunnen en hoe ze eruitzien. Ze vergelijken zichzelf met
andere kinderen, zoals vriendjes en vriendinnetjes.
Laat kinderen binnen deze leeftijdscategorie kennismaken met
allerlei soorten kinderboeken. Van informatieve boeken over
interessante onderwerpen, naar dichtbundels, grappige boeken
en droevige verhalen. Langzaam zullen ze hun eigen smaak in
boeken gaan ontwikkelen.
Voorlezen is bewezen goed voor de taalontwikkeling en
emotionele ontwikkeling van kinderen, en bovendien een heel
knus moment om samen de dag mee af te sluiten. Kinderen van 6
tot 9 genieten nog vollop van voorlezen.

Manieren van onderzoeken: Google, YouTube, mindmap.

HET VERHAAL
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- PROBLEEM
- PERSONAGE
- LEES/SCHRIJF STIJL
- TITEL
- LETTERTYPE
- VIDEOGAME

VERHAAL
IDEE GEVONDEN?
Google ‘kinderboek’ en een zin die uw boek beschrijft.
Als je boeken heeft gevonden die vergelijkbaar zijn, bekijkt je de samenvatting van die boeken.
Zoek uit hoe jouw boek verschilt van de gepubliceerde.
PERSONAGE
Wat verlangt je hoofdpersonage?
Wat is hun beste / slechtste gewoonte?
Zijn ze extravert of introvert?
Hoe spreken ze anders dan alle anderen? (schattige uitspraken, herhaalde zin / woord, dialect, hoog / laag
volume)
Twijfelen ze aan zichzelf of hebben ze te veel moed?
Hebben ze huisdieren? (of heeft je dierlijke karakter menselijke eigenaren)
Wat maakt je hoofdpersonage blij?
Hebben ze geheimen?
Wat zou dit personage doen dat erg vreemd zou zijn?
Wat is een ding waar dit personage van houdt dat de meeste mensen niet leuk vinden?
HIER ZIJN DE BELANGRIJKSTE FOUTEN DIE BEGINNENDE SCHRIJVERS MAKEN MET HET
HOOFDPROBLEEM VAN HUN PERSONAGE:
Het personage lost het probleem te gemakkelijk op. Laat je personage echt worstelen en falen. Idealiter
zou de hoofdpersoon minstens drie keer falen voordat hij dit probleem oplost, en misschien wel vijf keer
(als je schrijft voor oudere kinderen).
Er zijn geen reeks obstakels. Op weg naar het oplossen van het probleem, moet de hoofdpersoon tegen
een hele reeks obstakels aanlopen. Laat hem geen enkel obstakel verslaan en voila, het probleem is
opgelost. Om een raket te bouwen om naar de ruimte te vliegen, moet de hoofdpersoon een aantal
onderdelen verliezen, zijn moeder moet hem bellen voor het avondeten, zijn vriend moet hem vertellen
dat het niet werkt, dat het moet regenen, etc.
Het personage geeft niet genoeg om het probleem op te lossen. Dit moet een ENORM probleem zijn voor
het kind - ze moeten het gevoel hebben dat het een kwestie van leven en dood is, zelfs als het eigenlijke
probleem slechts een ontbrekende knop is. Zolang het kind het gevoel heeft dat het een enorm probleem
is, zal de lezer het gevoel hebben dat het een enorm probleem is.
KINDEREN ZIJN DOL OP HERHALING! OUDERS HOUDEN VAN HERHALING! UITGEVERS HOUDEN VAN
HERHALING!
Hier zijn drie soorten herhaling die u kunt gebruiken:
Herhaling van een woord of zin op een pagina
Herhaling van een woord of zin in het hele boek
Herhaling van de verhaalstructuur
Elk boek dat rijmt, gebruikt herhaling van vergelijkbare woorden, en ik zou zeggen dat herhaling van de
verhaalstructuur zelfs belangrijker is dan taalherhaling.

ILLUSTRATIES
Als je een boek hebt dat zich afspeelt
in een huis tussen twee personages, zal
de illustrator moeite hebben om visueel
interessante afbeeldingen te tekenen.
Een goede illustrator kan je boek radicaal
verbeteren, maar hij werkt ook met wat
je hem geeft. Dus geef ze meer:
Kies leuke gebouwen voor je omgeving
(plaats het in een kas in plaats van een
school)
Denk aan grappig uitziende
hoofdpersonages (een maki is veel leuker
om te tekenen dan een hond)
Ga naar buiten in plaats van binnen te
zijn (tarwevelden zijn leuker dan een
slaapkamer).
EIDE VAN VERHAAL
Kortom, je wilt een bevredigende
conclusie trekken en alle verhaallijnen
afronden.
Een ‘terugbel’ techniek. Dit is wanneer je
verwijst naar een grap of onderwerp uit
een stuk eerder in het verhaal. Om het
verhaal af te maken.

LEES/SCHRFIJF STIJL
RIJM: Als je besluit je boek op rijm te schrijven, moet je het rijm heel, heel goed maken. Zorg ervoor dat de regels
hetzelfde aantal lettergrepen en ritmes hebben. Forceer geen slechte rijmpjes en sla rijmen niet over. Wees
volhardend. En consistent. De Little Blue Truck en Llama Llama-boeken zijn uitstekende voorbeelden.
VERLEDEN OF HUIDIGE TIJD: Kinderen geven de voorkeur aan boeken in de tegenwoordige tijd, omdat het hen
actief bij het verhaal betrekt. Ze ervaren het zoals het gebeurt, in plaats van verwijderd te worden uit iets dat in het
verleden is gebeurd. Als je echter een verhaal vertelt dat specifiek is voor een bepaalde gebeurtenis of tijd, wil je het
misschien in de verleden tijd vertellen, omdat het een eindige gebeurtenis is die eens plaatsvond. Maisy-boeken zijn
een geweldig voorbeeld in de tegenwoordige tijd.
EERSTE OF DERDE PERSOON:
Vanuit wiens standpunt wordt het verhaal verteld?
Dit is een van de belangrijkste beslissingen die een auteur moet nemen. Staat de hoofdpersoon centraal op elke
pagina, terwijl alles met hen gebeurt?
Is het nuttig om de gebeurtenissen die plaatsvinden door hun ogen te zien?
Zo ja, dan is de eerste persoon misschien een goede keuze. Als dat niet het geval is, kan de stem van een derde
persoon je meer vrijheid en flexibiliteit geven.
ONVERGETELIJKE PERSONAGES: de beste personages hebben sterke persoonlijkheden, maken gewaagde
bewegingen en gaan tegen alle verwachtingen in hun dromen na. Kinderen worden verliefd op ze en willen net
als zij zijn. Kinderen willen op de een of andere manier met het personage omgaan. Bijna iedereen heeft zich
een buitenstaander gevoeld of zijn moraal in twijfel getrokken. Over het algemeen hebben ze ook betrekking op
kinderen die net wat ouder zijn dan zij. Personages die kinderen aan zichzelf herinneren, zijn het meest memorabel.
SPANNENDE ACTIE / HAAK: veel auteurs schrikken er voor hun verhaal niet mee te beginnen met een actie,
zoals een schokkende of onverwachte gebeurtenis, maar dit is een zeer effectieve manier om jonge lezers aan te
trekken. Consequente actie in je hele verhaal is de sleutel, omdat het de aandacht van de lezer zal vasthouden.
Hoofdstukboeken eindigen elk hoofdstuk bijvoorbeeld meestal met een cliffhanger, om ervoor te zorgen dat de lezer
de bladzijden blijft omslaan.

VERHAAL

REALISTISCHE DIALOOG: kinderen lezen graag verhalen die klinken alsof ze praten. Luister naar gesprekken die
je om je heen hoort; geen van hen zal klinken als de lekker vloeiende, volledige zinnen die je op school hebt leren
schrijven. Zorg ervoor dat u voor de leeftijd geschikte taal gebruikt die kinderen zullen begrijpen en waarmee ze zich
kunnen identificeren. Als u twijfelt over het taalniveau van uw doelgroep, breng dan tijd door met kinderen van die
bepaalde leeftijd. Ga naar bibliotheken, bezoek vrienden met kinderen of lees gewoon kinderboeken om een idee

te
krijgen van de gebruikte taal.
VERHAALLIJN: zorg voor obstakels en uitdagingen voor je personages; een soort escalatie. Merk ook op dat kleintjes
houden van happy endings en een oplossing voor een probleem. Als je verhaal geen happy end heeft, loop je het
risico de lezer van streek te maken of ontevreden achter te laten.
DE ONMIDDELLIJKE TERUGROEPFACTOR: u wilt dat het karakter van uw boek in de hoofden van uw kleine lezers
blijft, lang nadat ze uw boek hebben gelezen. Als kinderen vragen om het keer op keer te lezen, kun je je verhaal als
een succes beschouwen.

TITEL

HET LETTERTYPE.

De titel is ook de belangrijkste marketingtool van uw boek. De
meeste lezers beslissen of ze je boek alleen uit de titel willen
halen. Dat betekent dat het kiezen van een titel misschien wel
het belangrijkste is dat je doet (hoewel het waarschijnlijk een
gelijkspel is met het kiezen van een illustrator).

Dit is ongelooflijk belangrijk. De illustraties moeten bij de tekst passen.
De grootte van het lettertype. Dit is ook belangrijk. Het moet consistent
zijn over het hele boek en goed passen bij de grootte van de objecten in de
illustratie.

Gebruik geen beschrijvende titel. Veel mensen beschrijven de
inhoud van hun boek gewoon in de titel, maar ik zou hier voor
waarschuwen.
Gebruik een actietitel. Je wilt energie in je titel. Een matte titel
zal de kansen van uw boek zeker bederven. Dat betekent dat je
leuke actieve werkwoorden in je titel wilt in plaats van passieve.
Gebruik de techniek van mysterie. Vertelt uw titel de lezer
alles wat ze willen weten over het onderwerp of wekt het hun
nieuwsgierigheid? Je doel is om genoeg informatie te geven
zodat de ouder zegt: “Huh, dat klinkt leuk.”
Doen: “Oh, de plaatsen waar je naartoe gaat!” (Welke plekken?)
Doen: “Olivia redt het circus.” (Hoe? We willen het weten.)
Doen: “Hoe je een olifant kunt te vangen.” (Vertel me meer!)
Test de titel met kinderen en volwassenen. Het is belangrijk
om te zien hoe kinderen reageren op de titel. Zijn ze
opgewonden? Lijken ze verveeld? Maar vergeet niet dat
het niet de kinderen zijn die boeken kopen - de ouders wel.
Zorg er dus voor dat je het ook tegen sommige volwassenen
weerkaatst en krijg hun reactie.
WAT VOLGT IS ERG BELANGRIJK.
Je kunt niet zomaar woorden op een illustratie gooien en
verwachten dat ze er goed uitzien. Het is essentieel om een 
gelukkig huwelijk tussen tekst en beeld te hebben. U wilt
nadenken over:

VERHAAL

De plaatsing van de woorden. Als je de woorden op de verkeerde plaats op
de afbeelding zet, verpest je in feite de hele illustratie. Het moet zorgvuldig
in balans zijn en goede compositierichtlijnen volgen, zoals de regel van
derden. Idealiter zouden de woorden de illustratie versterken in plaats van
er afbreuk aan te doen.
Pagina-einden. Welke woorden moeten op welke pagina’s staan? Ze
moeten hierin inspraak hebben - vertel ze niet alleen hoe je wilt dat de
pagina’s worden opgedeeld.
Ze kunnen bijvoorbeeld het idee hebben om twee pagina’s zonder
woorden te spreiden, of om een enkele zin over meerdere pagina’s te
scheiden, of om één pagina met een paar zinnen erop en de volgende
pagina met slechts een korte zin voor nadruk.
TITEL MOGELIJKHEDEN/SCHETSEN

VERTROUWENLOOS MEISJE
DE WILDERNIS
HET LOT VAN EEN LEUGENAAR
HET LOT VAN HET WILD
HET WILDE MEISJE
NIKS IS WAT HET LIJKT
HET VERBANNEN MEISJE

HOE SCHRIJF JE EEN VIDEOGAME?
Hoewel het schrijven van een videogame niet zo eenvoudig is als het
volgen van een paar stappen, is er een aanpak die het meest efficiënt
is en op de lange termijn tot minder problemen leidt. Dit betekent
groot en breed beginnen en vervolgens specifiek worden naarmate
je meer en meer weet. En houd natuurlijk altijd de dynamiek van die
speler-personage in gedachten.

STAP 1. SCHETS DE BELANGRIJKSTE VERHAALLIJN

Of je nu verschillende mogelijkheden hebt voor een einde of een
canon-verhaal, je wilt beginnen met het schrijven van je script door de
belangrijkste verhaallijn te schetsen.
Als je verhaal veel verschillende eindes of uitkomsten heeft, vind
je dit misschien moeilijk. Ondanks al deze mogelijkheden is het
echter belangrijk dat u een grote schets van het canonverhaal
heeft. Het schrijven van dit overzicht betekent vaak dat je alle
belangrijke gebeurtenissen moet noteren die elk personage ongeacht hun beslissingen - moet doorlopen en drie verschillende
eindmogelijkheden moet noemen.
Als je een lineair verhaal zonder mogelijkheid schrijft, is de
belangrijkste verhaallijn natuurlijk een beetje gemakkelijker te
schrijven, omdat je je verhaalkamer geen alternatieve eindes en
uitkomsten hoeft te geven.
Maar ongeacht het pad van je verhaal - met de mogelijkheid of
niet - als je jezelf voorziet van een grote schets van de belangrijkste
plotpunten, zal je later enorm veel moeite besparen, zelfs als je jezelf
beschouwt als iemand die niets schetst.

VERHAAL

STAP 2. BESLIS WELK TYPE SPEL HET ZAL ZIJN

Nadat je de algemene structuur van je verhaal kent en weet hoe het
zal gaan, wil je beslissen welk type game het zal zijn.
Je denkt misschien dat de mechanica van het spel er niet toe doet
voor jou als schrijver, maar dat doen ze absoluut. Zie het als een roman
proberen te schrijven zonder te beslissen of het in de eerste of derde
persoon is - het is gewoon niet mogelijk en het is geen lichte beslissing
- het verandert het hele kader van je verhaal.
Dus, voordat je verder gaat met je verhaal, moet je beslissen welk type
game het zal zijn:

ACTIE AVONTUUR
ROLLENSPEL (RPG)
FIRST-PERSON SHOOTER (FPS)
PUZZELS
Er zijn natuurlijk andere typen en er zijn veel hybriden tussen twee, zoals een
actie-RPG, maar dit zijn de kerngames die je zult vinden. Hoe meer je speelt, hoe
gemakkelijker het voor je zal zijn om onderscheid te maken en te beslissen welk
type game het beste bij je verhaal past.

STAP 3. ONTWIKKEL JE WERELD

Nadat je hebt besloten wat je spel zal zijn, wil je beginnen met het ontwikkelen van
je wereld. Misschien heb je de neiging om eerst je hoofdpersonage te creëren, en als
je een sterke visie voor hen hebt, is dat oké.
Maar vaker wel dan niet, is de hoofdpersoon veel minder belangrijk dan de wereld.
Dit komt doordat je spelers de wereld veel meer zullen zien dan dat ze zichzelf
zullen zien, zelfs als het een third-person game is.
In een videogame is de wereld vanuit het perspectief van je personage, dus in veel
opzichten is het hoe spelers karakterontwikkeling ervaren.
Om die reden wil je je wereld, zijn cultuur, kennis, enzovoort, uitwerken voordat je
in al je personageontwikkeling duikt, naast het bepalen hoeveel 'wereld' je spelers

RIJMEN
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel rijmen,
minder moeite hebben met het leren lezen op latere
leeftijd. Met rijmen wordt het klankbewustzijn geoefend
en het herkennen van klanken is een noodzaak bij het
leren lezen. Bovendien ben je met rijmen niet bezig met
de betekenis van het woord, maar puur met de klank.
Met rijmen ben je dus op een heel ander niveau van taal
bezig.
Naast dat rijmen belangrijk is in de ontwikkeling van het
leren lezen, horen kinderen bij deze rijmprentenboeken
woorden die in het dagelijks leven niet of weinig
voorkomen, oftewel laagfrequente woorden. Wanneer
een verhaal op rijm verteld moet worden, is de auteur
wat beperkter met woorden en dat betekent dat deze
rijmprentenboeken werken aan de woordenschat van
de ontvanger.
Dus, rijmen helpt bij het leren lezen en draagt bij aan de
woordenschat.

kunnen verkennen, iets dat we zullen bespreken in deel twee van
deze serie.

STAP 4. CREËER JE BELANGRIJKSTE KARAKTERS

Als je eenmaal je wereld gevestigd hebt - of in ieder geval zoveel
mogelijk - kun je doorgaan met het creëren van je hoofdpersonage
en andere prominente personages, zoals schurken, metgezellen,
enzovoort.
Personages maken voor videogames is niet veel anders dan ze
voor andere verhalen maken, totdat je mogelijkheden aan het
verhaal introduceert die het gedrag van personages kunnen
veranderen. Je communiceert ook met deze personages vanuit
een first-person-mentaliteit, dus het benaderen van die relatie kan
lastig zijn voor nieuwe schrijvers, iets dat we zullen behandelen in
de derde en laatste aflevering van deze serie.

STAP 5. MAAK EEN FLOWCHART VAN JE GROTE
VERHAAL

Nadat je de personages en de wereld van je verhaal hebt ontdekt,
wil je een stroomschema van je hoofdverhaal maken. Dit zal
eventuele afwijkingen in het verhaal laten zien, mochten ze
zich voordoen of kleine veranderingen als er bepaalde dingen
gebeuren. Je kunt dit stroomschema ook gebruiken om te laten
zien waar side-quests kunnen verschijnen, hoewel je je voorlopig
het beste kunt concentreren op het hoofdverhaal /

STAP 6. BEGIN MET HET SCHRIJVEN VAN HET
GROTE VERHAAL

VERHAAL

Als je eenmaal alle belangrijke delen van je verhaal hebt, kun
je beginnen met het schrijven van het belangrijkste verhaal.
Concentreer u eerst op canon-tussenfilmpjes of één versie van het
verhaal, en wijk daarna af nadat u één kernversie heeft.
Je kunt het hoofdverhaal schrijven als een samenvatting, of je kunt
echt beginnen met het schrijven van scènes.
Hoe je het doet, is aan jou, maar beginnen met tussenfilmpjes
met minimale interactiviteit is een goede basis om je verhaal
op te baseren. Als je me niet gelooft, houd er dan rekening mee
dat de meeste videogames 'alleen tussenfilmpjes' hebben op
YouTube waar je het verhaal als een film kunt bekijken. Gebruik die
tussenfilmpjes als inspiratie en schrijf die kale versie van je verhaal
voordat je begint te duiken in interactiviteit, zijmissies en andere
mogelijkheden.

HET VERHAAL | VISUEEL

HET VERHAAL

VERHAALLIJN IN HET KORT
Het karakter wordt in naar het bos/wild verbannen,
door het bos heen ontstaan er situaties, uitdagingen en
ontmoet de character dieren uit het wild. De acties van de
karakter bepalen hoever het verhaal zich uitspeelt.
Wie het karakter is en wordt, en hoe het eind van het
verhaal zich vormt.

HET BEGIN IN DORP
DIEREN VRIJGELATEN

EERLIJK

Er zijn 3 drie verhaal eindes,

Verhaal EIND 1 OPEN EIND

Maakt de karakter keuzes die lijden tot het ontmoeten
van een konijn, die de karakter krijgt een keus of hij/zij de
konijn opeet of bevriend houdt terwijl het karakter sterft
aan hongersnood.

Verhaal EIND 2 DOOD

Maakt de karakter keuzes die lijden tot het ontmoeten van
een wolf, die de karakter weg jaagt en uiteindelijk de wolf
en de rest van zijn roedel de karakter opeet.

DORP IN FIK

GELOGEN

VERBANNEN
GAAT OP AVONTUUR, ZIET, HOORT. HET WORDT LAAT EN KRIJGT HONGER...

EET NIKS

EET PADDESTOELEN

VOELT ZICH MISSELIJK

SLAAPT IN HOL

EET BESSEN

VOELT ZICH MOE

BOUWT EEN HUT

MAAKT MES

Verhaal EIND 3 OVERLEEFD

Maakt de karakter keuzes die lijden tot het ontmoeten
van een konijn, die de karakter krijgt een keus of hij/zij de
konijn opeet of bevriend houdt terwijl het karakter sterft
aan hongersnood.

Verhaal 1

Verhaal 2

Verhaal 3

Maakt de karakter
keuzes die lijden
tot het ontmoeten
van een konijn,
die de karakter
krijgt een keus of
hij/zij de konijn
opeet of bevriend
houdt terwijl het
karakter sterft aan
hongersnood.

Maakt de karakter
keuzes die lijden
tot het ontmoeten
van een wolf, die
de karakter weg
jaagt en uiteindelijk
de wolf en de rest
van zijn roedel de
karakter opeet.

Maakt de
karakter keuzes
die lijden tot het
ontmoeten van
een wolf, die de
karakter begroet
en uiteindelijk de
wolf neer steekt.

HET VERHAAL ‘HET LOT VAN HET WILD’
Lang lang geleden in een tijd anders dan dat het nu is.
Was er een klein meisje verbannen naar het wildernis.
‘Jullie hebben het mis!’ Schreeuwde het meisje,
‘Ik heb het niet gedaan, ik ben vertrouwbaar laat mij niet gaan’
“Jij klein meisje brengt ongeluk, door te liegen en bedriegen in het dorp,
maak je ons vertrouwen keer op keer weer stuk.”
- Het meisje werd verbannen.
Dag en nacht had het meisje het stervends koud.
‘Had ik maar een vuurtje, die mij warm houdt.’
Zo gingen de nachten voorbij,
Rusteloos en eenzaam, het meisje was niet blij.
Plots hoorde zij in haar slaap een geluid,
En van de schrik gilde ze het uit.
Onder het maanlicht zag ze onverwacht,
Een grote wolf met witte vacht,
‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij mij liggen? En houdt jij mij warm?’
De wolf keek haar aandachtig aan, en dacht dat klein meisje lijkt op gevaar.
Uit instinct stapte de wolf terug, en het meisje gaf een diepe zucht
Oké dan maar, ik snap het’ -Niemand vertrouwde haar.
Dagen gingen voorbij, en er ontwikkelde een vriendschappelijke band.
Het meisje en de wolf, samen in het wildernis gestrand.
Tot op een dag zonder bezwaar het meisje de wolf neer stak, ‘HA HA! Zie
daar’
De wolf sterft en het meisje lacht, maar al te blij met haar mooie warme witte
vacht.
HET EIND

VERHAAL VISUEEL KLEURENSCHEMA

VERHAAL VISUEEL LETTERTYPE
Lang lang geleden in een tijd anders dan dat het nu is.
Was er een klein meisje verbannen naar het wildernis.
‘JULLIE HEBBEN HET MIS!’ Schreeuwde het meisje,
‘IK HEB HET NIET GEDAAN, IK BEN VERTROUWBAAR LAAT MIJ NIET
GAAN’
“JIJ KLEIN MEISJE BRENGT ONGELUK, DOOR TE LIEGEN EN
BEDRIEGEN IN HET DORP, MAAK JE ONS VERTROUWEN KEER OP KEER
WEER STUK.”

‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij mij
liggen? En houdt jij mij warm?’

- Het meisje werd verbannen.
Dag en nacht had het meisje het stervends koud.

‘HAD IK MAAR EEN VUURTJE, DIE MIJ WARM HOUDT.’

‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij mij
liggen? En houdt jij mij warm?’
‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij
mij liggen? En houdt jij mij warm?’
‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij
mij liggen? En houdt jij mij warm?’
‘Dag daar wolf’ zei ze dan, ‘Kom jij bij
mij liggen? En houdt jij mij warm?’

Zo gingen de nachten voorbij,
Rusteloos en eenzaam, het meisje was niet blij.
Plots hoorde zij in haar slaap een geluid,
En van de schrik gilde ze het uit.
Onder het maanlicht zag ze onverwacht,
Een grote wolf met witte vacht,
‘Dag daar wolf’ zei ze dan,

MIJ WARM?’

‘KOM JIJ BIJ MIJ LIGGEN? EN HOUDT JIJ

De wolf keek haar aandachtig aan, en dacht dat klein meisje lijkt op gevaar.
Uit instinct stapte de wolf terug, en het meisje gaf een diepe zucht

OKÉ DAN MAAR, IK SNAP HET’ -Niemand vertrouwde haar.
Dagen gingen voorbij, en er ontwikkelde een vriendschappelijke band.
Het meisje en de wolf, samen in het wildernis gestrand.
Tot op een dag zonder bezwaar het meisje de wolf neer stak,

DAAR’

‘HA HA! ZIE

De wolf sterft en het meisje lacht, maar al te blij met haar mooie
warme witte vacht.

VERHAAL KARAKTER 1 ‘HET MEISJE’

VERHAAL KARAKTER 2 ‘DE WOLF’

VERHAAL KARAKTERS 3 ‘DE DORPELINGEN’

PROGRAMMMA’S
INTERACTIEVE VISUEEL/AUDIO VERHAAL
YOYO GAMES

Door de ontwikkeling van games voor iedereen toegankelijk
te maken, moeten de drempels om aan de slag te gaan
worden weggenomen. Met behulp van onze intuïtieve
‘Drag and Drop’ ontwikkelomgeving kun je je game binnen
enkele minuten laten draaien zonder ooit code te hoeven
schrijven! De ingebouwde taal (GML) van GameMaker helpt je
gaandeweg te leren programmeren en niet in het diepe van
codering te springen.

BOOK CREATOR

Personages maken voor videogames is niet veel anders dan ze
voor andere verhalen maken, totdat je mogelijkheden aan het
verhaal introduceert die het gedrag van personages kunnen
veranderen. Je communiceert ook met deze personages
vanuit een first-person-mentaliteit, dus het benaderen van die
relatie kan lastig zijn voor nieuwe schrijvers, iets dat we zullen
behandelen in de derde en laatste aflevering van deze serie.

STENCYL

Game Studio in a Box
Stencyl is geen doorsnee software voor het maken van games;
het is een prachtige, intuïtieve toolset die uw workflow versnelt
en vervolgens uit de weg gaat. Wij zorgen voor de essentie,
zodat jij je kunt concentreren op wat belangrijk is: jouw game
de jouwe maken.

XD

Met Adobe XD kun je het hele ontwerpproces van je organisatie
opnieuw vormgeven. Met onze compLete UX/UI-tool kunnen
ontwerpers hun ideeën sneller dan ooit omzetten in wireframes
en prototypen.

CONCLUSIE

HET LOT VAN HET WILD
PERSONAGES 2 HOOFDROLLEN, 1 SUBROL (3)
AVONTUURLIJK, SPANNING
MULTI-VERHAALLIJN (3)
ILLUSTRATIEF/SCHETS
KLEURRIJK/VERZADIGDE TINTEN
VOORLEES + ZELFSTANDIGLEZEN
MINIMAAL INTERACTIEF / ANIMATIE

