
7 GRATIS TOOLS OM 
STORYTELLING 

TOE TE PASSEN IN DE PRAKTIJK 

SNAPSEED

LAY-OUT

Deze app heeft alle nodige tools om je foto’s te 
optimaliseren: van verschillende filters tot het 
aanpassen van kleur en belichting. Het handige aan de 
app: je kan een persoonlijke huisstijl creëren voor het 
bewerken van je foto’s. Sla je huisstijl op als filter en pas 
zo steeds dezelfde effecten toe op je foto’s.  

De lay-out app van Instagram. Combineer verschillende 
foto’s tot een gepersonaliseerde collage.  

Heb je zelf geen foto’s om toe te voegen aan je verhaal? Neem een 
kijkje op de website van Unsplash of Pixabay waar je rechtenvrije 
afbeeldingen (afbeeldingen waar geen auteursrechten op rusten) kan 
downloaden.  

Bewerk je foto's met...

Maak video's met...

VIVAVIDEO

Combineer je leukste reisfoto’s- en video’s in één 
filmpje. Voeg effecten en muziek toe, baseer je op een 

thema en knip de leukste stukken uit je video’s. Ook 
geschikt om fotocollage’s te maken.  

IMOVIE

Ben je een Apple gebruiker? Gebruik dan Imovie om je 
foto’s en video’s in een filmpje te gieten. Imovie is 

beschikbaar op zowel Iphone, Ipad als Mac. Je kan dus 
op reis al aan je filmpje beginnen op je Iphone en het 

thuis afwerken op je Mac, handig!  

BOOMERANG

Film verschillende bewegingen na elkaar en Boomerang 
combineert je beelden tot een leuke minivideo. Ook deze 

minivideo’s kan je toevoegen aan het filmpje dat je 
maakt met VivaVideo of Imovie.  

Je hoeft niet altijd zelf video’s te maken, het internet staat vol leuke 
video’s die je kan delen! Op Vimeo en op Youtube vind je veel 

inspiratie.  

Maak de mooiste ontwerpen met...

ADOBE SPARK

Met de ingebouwde design filters vind je in een 
sneltempo de beste lay-out voor je ontwerp. Je kan ook 
meteen het juiste formaat voor je ontwerp kiezen: een 
Instagram afbeelding? Een Facebook cover? Een poster 
of uitnodiging? De app stelt meteen de juiste afmetingen 
in. Zowel beschikbaar in de browser als in een app.  

CANVA

Ook met Canva creëer je de mooiste foto’s, posters, 
kaarten of logo’s. Ook beschikbaar in de browser en in 
een app.  

DIGIT - Toerisme en recreatiemanagement

https://pixabay.com/nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.layout
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying
https://pixabay.com/nl/
https://www.apple.com/imovie/
https://pixabay.com/nl/
https://pixabay.com/nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.boomerang
https://vimeo.com/220432783
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.spark.post
https://vimeo.com/220432783
https://vimeo.com/220432783

