VERONICA LASSENIUS
“Jag vill att mina historier och världar kan nås av så många barn som
möjligt”, säger Veronica Lassenius.

Veronica gör animationer. En animation är en film gjord av många,
många bilder som visas snabbt efter varandra.
Ofta är en animation gjord av tecknade bilder, men den kan också
vara gjord av fotografier av till exempel lerfigurer eller leksaker.
I Veronicas filmer pratar inte figurerna. Hon vill att barn i många
länder ska kunna titta på filmerna. Då är det bra att filmen inte har
något språk, annars kan inte alla förstå vad figurerna säger.
Hur gör du om du träffar någon som pratar ett annat språk och du
vill prata med honom eller henne?
Hur gör du till exempel om du vill att någon som pratar ett annat
språk ska förstå vad du heter?
Förstår du vad Veronicas filmer handlar om fastän ingen pratar i
dem?
Varför tror du att det ändå är lätt att förstå?

Veronica använder starka färger i sina
animationer.
Figurerna är fantasifulla.
Djuren behöver inte vara samma färg
som de är i verkligheten. Den här ugglan
är till exempel rosa, som ett hallon!
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Vilka fantasidjur skulle kunna vara
samma färg som de här bären?

Du kan rita många fantasifulla
djur i olika färger.
Vilka färger tycker du bäst om?
Veronica gör bilderna till sina animationer på datorn. På datorn kan
man få figurerna att röra sig som man vill. Man kan också göra animationer utan dator.
I Veronicas låda hittar du en så kallad flip animation. Ta tag i pinnen
och dra den försiktigt, men snabbt, av och an. Det ser ut som att
fågeln rör på sig!
Du kan göra en egen animation på samma sätt.
Vik ett avlångt papper på mitten.
Rita en figur på den undre delen av pappret.
Rita samma figur som har gjort en liten rörelse
på den övre delen.
Tejpa fast en pinne i den övre delen av pappret.
Dra pinnen av och an och se hur din figur rör på
sig.
KOM IHÅG ATT SÄTTA TILLBAKA ALLT
MATERIAL I LÅDAN NÄR DU ÄR KLAR!

