Stille Nacht - PP 2010
Om dit soort van presentatie te maken hebt u een fotobewerkingsprogramma nodig zoals Paint Shop Pro,
Photoshop, … waarin je delen van de foto kunt selecteren en wegknippen.
Op het Internet zijn tal van mooi afbeeldingen te vinden van een Kerstmis achtergrond of wallpaper.
1. Open uw fotobewerkingsprogramma en open uw afbeelding

2. In dit geval heb ik de kerstboom + verlichte sneeuw onder de boom eerst bewerkt in Photoshop.

3. In voorbeeld hieronder heb ik eerst alles weggeknipt behalve de grote voorste kerstbomen.
4. Dit omdat de kerstman en zijn slede van achter deze kerstbomen tevoorschijn moet komen.
5. De achtergrondkleur van de dia veranderen naar zwart

6. Daarna heb ik telkens andere groepen weggeknipt in Photoshop en deze bestanden telkens
opgeslagen in een mapje als een .PNG bestand (met transparante achtergrond).
7. Het PNG bestand ingevoegd in PowerPoint met de lichtjes van het huisje.
8. De lichtjes van het huisje bedekt met de vorm "vrije hand" in PowerPoint en dan alles samen
groeperen van dit bestand. Dus het eerste bestand met kerstbomen mag niet mee gegroepeerd
worden

.
9. Daarna terug hetzelfde bestand ingevoegd. (men kan vooraf ook een kopie nemen voordat men de
lichtjes bedekt)
10. De volgorde is dus: Eerst de grote kerstbomen, dan afbeelding zonder lichtjes, daarna de afbeelding
met lichtjes
11. Door telkens een uitgeknipte .PNG bestand in te voegen in PowerPoint, bouwt u de presentatie op.
Hieronder de afbeelding zonder de vierkantjes. De lichtjes zijn hier zichtbaar.

12. Daarna het volgende PNG bestand met de eerste bergen

13. Dan het PNG bestand met de volgende bergen

14. Na nog een aantal PNG bestanden met bergen volgt het verlichte dal

15. En zo bouwt u verder door de andere PNG bestanden in te voegen.
16. Als animatie gebruikt men Vervagen + de nodige vertraging en tijdsduur instellen.
De overgang van het ene naar het andere bestand moet zo subtiel mogelijk gebeuren. Dit vergt wel
wat aandacht

Veel plezier ermee!
Astra

