
MEDIA ATELIER DELFSHAVEN

Fotografie Game Design

Beats MakenAnimatie

Press start

CURSUS Wil jij een fotograaf, game-ontwikkelaar,
beats-maker óf animator worden?

Maandag

13.30 uur (kids) 

15.30 uur (jongeren) 

16.00 uur (kids) 

19.00 uur (jongeren) 16.00 uur (kids) 

19.00 uur (jongeren) 

DonderdagDinsdag

Woensdag

In welk perspectief komt jouw foto het beste uit? 
Kikker-, vogelperspectief of toch ooghoogte? van 
foto’s maakt. Breng  foto’s op een creatieve manier 
tot leven! En wat wil je eigenlijk op de foto zetten? 
Samen fotograferen versterkt de band en geeft je 
een beter inzicht in hoe de ander naar de wereld 
kijkt. Dus wil jij beter leren fotograferen of beginnen 
met? Dat leer jij in deze cursus.

16.00 uur (kids) 

19.00 uur (jongeren) 
Er zijn miljoenen spelletjes te vinden op 
internet……..maar hoe maak je ze eigenlijk? 
Stap voor stap met jouw eigen fantasie leer je 
een game maken. Jullie gaan werken op tablets 
en laptops. Zo krijg je van alles iets mee…een 
monster die over het scherm beweegt, botst 
tegen een muur en dan? Of een doolhofspel 
maken en kan een vogel schieten?

Welke teken�lms vind jij heel tof? Stop 
Motion-animatie is een �lmtechniek waarbij je 
�lms van foto’s maakt. Breng  foto’s op een 
creatieve manier tot leven! Je kunt werken met  
kleipoppetjes, tekeningen, voorwerpen of 
mensen. Per foto veranderden de objecten 
steeds een beetje (van plaats). Door de foto’s 
achter elkaar af te spelen, lijken de beelden te 
bewegen. Deze techniek is de basis van de 
animatie�lm en stelt je in staat alles, maar dan 
ook echt alles, tot leven te wekken..

Ben jij de nieuwe Armin van Buuren, Joris Voorn of 
Edson Cesar? Ontdek de basis van muziek via 
Ableton’s interactieve lesmethode.Winne, Daft Punk 
en vele anderen gebruiken Ableton voor het 
produceren en maken van beats, 
zelfs hun monsterhits.
 

 Gratis proefles; 26 november

Gratis proefles; 25  november  Gratis proefles; 27 november

 Gratis proefles; 28 november

START IN JANUARI

Eenoudergezinnen met een inkomen 
lager dan 1.375 euro per maand (bij 
twee-ouder gezinnen maximaal 
1.550 euro) kunnen het volledige 
lidmaatschap/ cursusgeld vergoed 
krijgen via het JeugdCultuurFonds. 
www.jeugdcultuurfonds.nl/rotter-
dam

Geen geld, 
toch 
deelnemen?

GRATIS PROEFLESSEN OP
Ma 25 nov FOTOGRAFIE  
16.00 uur (kids) & 19.00 uur (jongeren)

Di 26 nov ANIMATIE        
16.00 uur (kids) & 19.00 uur (jongeren)

Wo 27 nov GAME DESIGN 
13.30 uur (kids) & 15.30 uur jongeren)
              
Do 28 nov BEATS MAKEN 
16.00 uur (kids) & 19.00 uur (jongeren)



Doe mee met 
de Gameclub & MAD

VERBETER JE 
MEDIASKILLS

GAME C  UBGAME C  UB

WWW.MEDIA ATELIER DELFSHAVEN.NL

THE CHA    ENGE ROOM 

CURSUS

IN SAMENWERKING MET

Geen geld, 
toch 
deelnemen?

Stuur ons een mail via: 
MEDIAATELIERDELFSHAVEN@GMAIL.COM

JONGEREN:  
KIDS: 

Voor betrokken media onderwijs in de wijk Is de 
media speel- en werkplaats voor alle 
Delfshavenaren. 
Jij kunt hier ook jouw mediatalent ontdekken en 
ontwikkelen; "Leren door te doen.” Cursussen bij 
MAD zijn praktisch en uitdagend, met aandacht 
voor techniek en jouw creatieve ontwikkeling.

CURSUSSEN:
8 weken, 12 UUR; 120 euro

WWW.MEDIA ATELIER DELFSHAVEN.NL

8 T/M 12 JAAR
13 T/M 16 JAAR

Word lid van       -   -GAMECLUB 
Voor de extravoordelige introductieprijs van 160 euro, kun jij acht weken lang iedere 
zondag deelnemen aan de Gameclub en een cursus naar keuze volgen bij het Media
Atelier. Het Jeugd CultuurFonds Rotterdam vergoedt je abonnement, als jouw ouders 
een minimuminkomen hebben. Je kunt je natuurlijk ook per afzonderlijke activiteit 
opgeven. 

.

Nieuwsgierig? Nu opgeven?

The Challenge Room bouwt aan een verbinding 
tussen gaming, gezondheid en educatie. Onze 
gaming evenementen bieden niet alleen plezier en 
ontspanning, maar voorzien de deelnemers ook van 
handvatten om zich op andere vlakken te 
ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteedt aan 
de pijlers gezondheid en ontwikkeling, zonder het 
plezier aspect uit het oog te verliezen. Naast deze 
maatschappelijke evenementen verzorgen wij ook 
competities en toernooien.

THE CHA    ENGE ROOM 

SCHRIJF JE NU IN!!
Press start

KICK OFFKICK OFF
ZONDAG 3 NOVEMBERZONDAG 3 NOVEMBER

PROEFLESSEN
GAME C  UBGAME C  UB

Ben je op zoek naar een gaming evenement met spanning, 
gezelligheid en competitie? The Challenge Room en het Media 
Atelier Delfshaven werken samen aan een gloednieuwe gaming club 
met een educatief en sportief karakter.

We gaan de Gameclub iedere zondag, 
dertig weken in het jaar, organiseren. 

Spellen die gespeeld zullen worden 
zijn o.a. FIFA 20, Rocket League en 
Fortnite. Naast bewegingsactivite-
iten en gaming worden er micro 
lessen gegeven zoals: 

Normaal 10 euro, nu voor 5 euro

Zondag

11.00 - 14:00 uur (kids)
14.30 - 17:30 uur (jongeren)

 KIDS:
JONGEREN:  

8 T/M 12 JAAR
13 T/M 16 JAAR

WWW.THECHALLENGEROOM.EU

Volg ons via:
 

Nieuwsgierig? Meer weten?

ENTREE:

INTRODUCTIE ABONNEMENT:
8 weken, 1 MAD CURSUS + GAME CLUB; 160 euro

thechallengeroomn

@thechallegeroom 

Gamer in spe
Bewegen in je vrije tijd

De perfecte pitch

Game design of Beats maken

Animatiefilm maken

Enzovoort.


