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Hologram! van 2D
naar 3D

Een hologram is een beeld dat we in de werkelijke wereld mengen. Op een
onzichtbare glazen plaat wordt een beeld geprojecteerd dat we dan vervolgens
zien alsof het echt is. Hologrammen worden in verschillende situaties gebruikt:
tijdens theateroptredens of om mensen dingen uit te leggen. Bij innovatieve
technieken als de Hololens, wordt het hologram ook nog interactief gemaakt:
je kunt het bedienen met handgebaren. Zo kun je -terwijl je thuis bent- mooie
droomreizen maken.
Activiteit - Doen
Waar kun je een hologram voor gebruiken? Wat
kan er nu? Wat zou er in de toekomst kunnen?

Zelf een hologram maken!
Je gaat nu zelf een hologram maken met je
telefoon en een stuk plastic. Hoe netter je werkt,
hoe beter je hologram straks zichtbaar is.
Project 1: de hologram-toeter
Gebruik het patroon op de volgende pagina
voor de juiste maat:
blauw is voor je telefoon, rood voor een tablet.
WEETJE:

Het verschil tuss
en
virtual reality en
een hologram
is dat het bij VR
niet uitmaakt
vanuit welke ho
ek je kijkt,
want daar worde
n 2D beelden
gebruikt. Dan he
b je wel een
speciale bril of le
ns nodig. Bij
een hologram ki
jk je door
een glazen wan
d of
een glazen bril.
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voor je telefoon
voor je tablet

voor je telefoon
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Doe het zo:

1. trek over

2. knip&plak

3. trechtertje

Zoek een film
(google hologram video)
en doe het licht uit!

stukje
plakband

Project 2: het hologram-scherm
Gebruik het patroon voor de juiste maat.
Doe het zo:

stukje
plakband

1. trek over

2. knip&vouw

3. plak op je telefoon

Maak een tekening (of collage, of stop
motion animatie!):

Maak een tekening of animatie op
een zwarte achtergrond: zwart papier
of een zwarte achtergrond in een
tekenprogramma. Zet je tekening op je
telefoon: fotografeer met je telefoon of
stuur per mail.

1. teken
-op zwart!
-op de kop!

2. zet op je telefoon

Klaar!
3. schermpje erop,
licht uit, wow!
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