PDF handleiding
Foto's maken met Chromavid
Wat?

Waar?

Chromavid is een green screen-app. Deze app
wordt gebruikt om foto’s en video’s te maken
waarbij een gekleurde achtergrond (groen,
blauw, geel of rood) vervangen wordt door een
zelfgekozen foto.

Onthaal, oudergroep, ouder-kindgroep,…

Win?

Leerkans

Op een ludieke en laagdrempelige manier
enthousiasmeren en positief prikkelen om aan
de slag te gaan met nieuwe digitale media.

Positieve prikkeling, knoppenkennis, navigeren,
mediawijsheid, zoekvragen formuleren

Opdrachten

Functies
Gratis app te downloaden in de Appstore (Apple) en de Playstore (Android).
Werkt online en oﬄine.
Maak foto’s of ﬁlmpjes.
4 mogelijke “Green screen” achtergrondkleuren: groen, blauw, geel en rood.
Foto’s selecteren uit een standaard galerij als achtergrond.
Foto’s selecteren uit je eigen fotogalerij of online foto’s opzoeken voor als achtergrond.
Stuur het resultaat door naar elkaar via “Share now” en kies tussen: e-mail, Messenger, Whatsapp,
Outlook, etc of druk de foto af.

Praktisch
Download de app via de Appstore of Playstore.
Gebruik de reeds geïnstalleerde app om een foto te maken met een green screen.
Kies een foto uit de galerij toe aan de achtergrond om een leuk resultaat te bekomen.
Zoek zelf leuke foto’s op Google en bewaar deze in de galerij.
Stuur de foto’s naar elkaar door via e-mail, Whatsapp, Facebook Messenger,… (vraag toestemming
aan elkaar als je deze post op sociale media)
Heb je een miniprinter? Maak wiﬁverbinding met de miniprinter en print je favoriete foto af.

Stappen app
1

Download de app.

Ga naar de Playstore (Android) of de App store (Apple).
Typ in de zoekbalk “Chromavid”.
Je krijgt twee opties: Chromavid en Chromavid Plus.
Let op! Chromavid Plus is een betalende app.
Kies voor de GRATIS versie en klik op downloaden.

2

Open de app door te klikken op “open”.

3

Ga akkoord.

Om aan de slag te kunnen gaan met de app moet je eerst akkoord gaan met de voorwaarden.
Deze zijn in het Engels, klik op “I Agree” om verder te gaan.

4

Filmpje met uitleg.

Het ﬁlmpje legt stap voor stap uit hoe de Chromavid-app werkt.
Dit is in het Engels en duurt minder dan 1 min.

5

Toegang tot foto’s, camera en microfoon.

De app vraagt jouw toestemming voor toegang tot foto’s, camera en microfoon.
Klik hiervoor telkens op “akkoord”, anders zal de app niet werken.
Nu kom je terecht op de Chromavid-camera.

6

Klik op de groene knop links bovenaan.

De groene achtergrond is aangevinkt.
Je kan ook andere kleuren kiezen als achtergrond: rood, blauw en geel.
Kies de kleur die je wil.
De groene cirkel links bovenaan verandert dan van kleur (hier bijvoorbeeld: rood).
De grote cirkel onderaan is om foto’s en ﬁlmpjes te maken.
Is de cirkel rood? Dan kan je ﬁlmpjes maken.
Is de cirkel wit? Dan kan je foto’s maken.
Om te veranderen? Klik op het symbooltje van ‘fototoestel/camera’ rechts onderaan.

7

Kies een achtergrond.

Klik links onderaan op de galerij om een leuke achtergrond te kiezen.
Je komt in de standaardgalerij van de Chromavid-app.
Wil je een foto gebruiken die je zelf hebt getrokken of opgeslagen?

8

Continue.

Een achtergrond gekozen? Klik op “continue”.

9

Ga op zoek naar je achtergrondkleur.

Kijk om je heen en ga op zoek naar voorwerpen in je gekozen achtergrondkleur (groen, rood, blauw of
geel).
Hier bijvoorbeeld: een rode muur, een rode trui, een rood boek*, een rode zetel … alles wat rood is kan
gebruikt worden.
Beweeg je camera naar de kleur en kijk wat er gebeurt.
Alles in je omgeving dat de gekozen kleur heeft, zal veranderen in de foto.
*Hier in het voorbeeld werd een rood boekje gebruikt. Je ziet dat de foto die we hebben gekozen uit de
galerij de rode kleur vervangt. Nu wordt alles wat rood is rondom jou ineens gele lachende gezichtjes.

10

Trek een foto.

Klik op de middelste witte knop onderaan om een foto te trekken (op de rode knop om te ﬁlmen).
Als de foto getrokken is, krijg je het volgende scherm te zien.
Je hebt twee opties:
Share now: klik hier om de foto door te sturen.

Create new chromavid: Klik hierop om verder foto’s te maken en te ﬁlmen. De foto die je al hebt
getrokken wordt automatisch opgeslagen op je smartphone/tablet.
Wat gebeurt er als ik op “Share Now” klik?
Je kan kiezen tussen verschillende opties om de foto door te sturen. Bijvoorbeeld: via Whatsapp,
Facebook Messenger, e-mail, etc. Klik op jouw keuze.

11

Foto printen.

Klik op “Share Now”.
Klik op ‘print’ en kies de gewenste instellingen (aantal, kleur,…).
OPGELET: de printer moet wel verbonden zijn met je device (smartphone of tablet) vooraleer je kan
printen.

12

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar e.inclusie@avansaregioantwerpen.be.

Hoe verbind ik de mini canon printer met mijn device?
1

Download de app.

Ga naar de Playstore (Android) of de App store (Apple).
Typ in de zoekbalk “Chromavid”.
Je krijgt twee opties: Chromavid en Chromavid Plus.
Let op! Chromavid Plus is een betalende app.
Kies voor de GRATIS versie en klik op downloaden.
2

Open de app door te klikken op “open”.

3

Ga akkoord.

Om aan de slag te kunnen gaan met de app moet je eerst akkoord gaan met de voorwaarden.
Deze zijn in het Engels, klik op “I Agree” om verder te gaan.
4

Filmpje met uitleg.

Het ﬁlmpje legt stap voor stap uit hoe de Chromavid-app werkt.
Dit is in het Engels en duurt minder dan 1 min.
5

Toegang tot foto’s, camera en microfoon.

De app vraagt jouw toestemming voor toegang tot foto’s, camera en microfoon.
Klik hiervoor telkens op “akkoord”, anders zal de app niet werken.
Nu kom je terecht op de Chromavid-camera.
6

Klik op de groene knop links bovenaan.

De groene achtergrond is aangevinkt.
Je kan ook andere kleuren kiezen als achtergrond: rood, blauw en geel.
Kies de kleur die je wil.
De groene cirkel links bovenaan verandert dan van kleur (hier bijvoorbeeld: rood).
De grote cirkel onderaan is om foto’s en ﬁlmpjes te maken.
Is de cirkel rood? Dan kan je ﬁlmpjes maken.
Is de cirkel wit? Dan kan je foto’s maken.
Om te veranderen? Klik op het symbooltje van ‘fototoestel/camera’ rechts onderaan.
7

Kies een achtergrond.

Klik links onderaan op de galerij om een leuke achtergrond te kiezen.
Je komt in de standaardgalerij van de Chromavid-app.
Wil je een foto gebruiken die je zelf hebt getrokken of opgeslagen?
8

Continue.

Een achtergrond gekozen? Klik op “continue”.
9

Ga op zoek naar je achtergrondkleur.

Kijk om je heen en ga op zoek naar voorwerpen in je gekozen achtergrondkleur (groen, rood, blauw of
geel).
Hier bijvoorbeeld: een rode muur, een rode trui, een rood boek*, een rode zetel … alles wat rood is kan
gebruikt worden.
Beweeg je camera naar de kleur en kijk wat er gebeurt.
Alles in je omgeving dat de gekozen kleur heeft, zal veranderen in de foto.
*Hier in het voorbeeld werd een rood boekje gebruikt. Je ziet dat de foto die we hebben gekozen uit de
galerij de rode kleur vervangt. Nu wordt alles wat rood is rondom jou ineens gele lachende gezichtjes.
10

Trek een foto.

Klik op de middelste witte knop onderaan om een foto te trekken (op de rode knop om te ﬁlmen).
Als de foto getrokken is, krijg je het volgende scherm te zien.
Je hebt twee opties:
Share now: klik hier om de foto door te sturen.

Create new chromavid: Klik hierop om verder foto’s te maken en te ﬁlmen. De foto die je al hebt
getrokken wordt automatisch opgeslagen op je smartphone/tablet.
Wat gebeurt er als ik op “Share Now” klik?
Je kan kiezen tussen verschillende opties om de foto door te sturen. Bijvoorbeeld: via Whatsapp,
Facebook Messenger, e-mail, etc. Klik op jouw keuze.
11

Foto printen.

Klik op “Share Now”.
Klik op ‘print’ en kies de gewenste instellingen (aantal, kleur,…).
OPGELET: de printer moet wel verbonden zijn met je device (smartphone of tablet) vooraleer je kan
printen.
12

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar e.inclusie@avansaregioantwerpen.be.

