I N T E R AC T I E F LE RE N

Introduceer stop motion, greenscreens en virtual reality in de klas
Maak van je klas een filmset, toon hoe je gemakkelijk beelden kan manipuleren en haal de 3D wereld in je klas!
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NIEUW 8+ j.

NIEUW 8+ j.

A. STIKBOT ZANIMATION PETS

B. STIKBOT STUDIO PETS

Met de Stikbots Zanimation Studio kun je een eigen stop motion film
maken. Voor 1 seconde film maak je 10 foto’s. Met de green screen,
die is bijgeleverd, kun je je eigen achtergrond kiezen. Vernieuwde
set met 1 stikbot en 1 diertje.

De stikbots zijn aan handen en voeten voorzien van zuignapjes
waarmee je ze overal op kan bevestigen. Download gratis de
“StikBot”-app en maak je eigen animatiefilmpje! Vernieuwde set
met 1 stikbot en 1 diertje.
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NIEUW 8+ j.
Nieuw 8+ j.

C. STIKBOT REUZE DINO
Nog meer green screen plezier met deze
reuze dino. Zuignapjes aan de poten zodat
je prehistorische taferelen moeiteloos na
speelt.
Afmetingen: 17 cm

GE3371 

Per stuk (€ 10,74)

€ 13,00

NIEUW 8+ j.

D. STIKBOT REUZE GIGANTUS

E. STIKBOT REUZE DRIEKOPPIG
MONSTER

Dit mega monster stimuleert de fantasie
van elk kind.
Afmetingen: 17 cm

Met dit driekoppig monster film je de
spannendste verhalen na in stop-motion!
Afmetingen: 15 cm
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(€ 10,74)

€ 13,00
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(€ 10,74)
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6+ j.

G. GREEN SCREEN

NIEUW 8+ j.
Beleef spannende verhalen met je stikbot in het piratenschip!
1 stikbot meegeleverd.

Een green screen is een groen doek waarmee je achtergronden
gemakkelijk kan manipuleren. Het enige wat je verder nodig
hebt is een smartphone of tablet, een app en veel fantasie!
Inclusief verlichting.
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F. STIKBOT PIRATENBOOT

(€ exclusief)

(€ 28,93)

€ inclusief

€ 35,00

(€ 238,84)

€ 289,00
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