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Optische illusie opdracht 
 

Wordt je helemaal gek van de quarantaine en 
beginnen je broers, zussen of ouders op je 

zenuwen te werken? Reageer je dan af door 
een optische illusie video te maken!  

 
Dit is helemaal niet zo moeilijk, hieronder enkele tips :  
 

1. stel je camera/gsm op een vaste plaats op waar 
deze niet kan bewegen of vallen 

2. plaats een object of je hand voor de camera. 
3. Plaats een persoon op de achtergrond. Kijk goed als 

het perspectief klopt. Bij voorwerpen dicht bij de 
camera helpt het om de camera wat lager te zetten 
(bv. op de grond of het gras) 

4. Doe een actie. (ALS JE ER ACHTERAF MUZIEK OP 
MONTEERT DAN KAN JE INSTRUCTIES GEVEN).  
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Je kan ook iemand 
opeten of met een 
reuze hand of persoon 
vechten.  

Als je een uitdaging wilt kan je ook 
iemand transformeren. Dit doe je 
door de hoed te laten neerdalen tot 
je de persoon niet meer ziet. Je drukt 
op pauze. De hand en hoed blijven op 
dezelfde plaats terwijl je de persoon 
in de achtergrond vervangt door 
iemand anders. Hierna druk je terug op 
opnemen en gaat de hand met de hoed terug 
omhoog. 
 



 
 

 

 

Je kan ook gekke acrabatische 
toeren uithalen. Bij deze foto ligt 
het blonde meisje met haar buik 
op de grond en haar schouders 
opgetild. Een andere persoon ligt 
met zijn/haar rug op haar rug, 
zodat enkel zijn/haar knieen en 
voeten ziet.  



 

 
 
 
OOK OP TIKTOK VINDT JE LEUKE FILMPJES HIERVAN. EEN 
TIJDJE GELEDEN WAS ER DE ‘GENIE IN A BOTTLE 
CHALLENGE’ WAT HIER EEN GOED VOORBEELD VAN IS.  
https://www.tiktok.com/tag/genieinabottlechallenge?la
ng=nl 
 
Of je kan je sok auto’s laten opeten zoals in dit filmpje;  
https://www.youtube.com/watch?v=7fOqE8ToGEY 
 
VIA DEZE LINK KAN JE EEN TIKTOK FILMPJE ZIEN VAN 
YOUNES ZAROU DIE TWEE ACTIES IN 1 FILMPJE DOET. 

https://www.tiktok.com/@youneszarou/video/6809622
391422029062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)


