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In deze handleiding laten we je zien hoe je eenvoudig je eigen hologramprojector 
kan bouwen. Ben je nieuwsgierig hoe dat eruit ziet? Klik dan hier om in een filmpje 
het hologram van Bliep te bekijken.

In de pagina's hieronder leggen we je uit:

• Wat een hologram is.

• Hoe je zelf een projector kan bouwen.

• Hoe je zelf een filmpje kan maken om te projecteren.

https://youtu.be/3R5cQgRlOKI


Uitleg hologram

Een hologram is een geprojecteerd beeld.
Je kijkt naar een foto of filmpje via een projector.
Het licht van een tablet weerkaatst in een doorzichtig 
vel dat je schuin bovenop de tablet zet.

De donkere achtergrond van het filmpje valt door de 
weerkaatsing van het licht weg. 
Alleen de lichte stukken van het filmpje blijven over. 
Hierdoor lijkt het alsof het driedimensionaal is. 
Het lijkt net echt, bijna alsof je het aan kan raken.



Maak je eigen hologram projector

• Wat heb je nodig uit de verrassingstas?
• Doorzichtig vel, A4 formaat

• Instructievel met overtrekvormen

• Wat moet je zelf nog thuis verzamelen?
• Mobiel of tablet

• Schaar

• Stift of potlood

• plakband



Stap 1.
Knip het zwarte vierkant uit 
het papier.



Stap 2.
Trek op het doorzichtige vel 
de driehoekige vorm 4 keer 
over en knip deze uit.



Stap 3.
Plak de schuine zijdes van je 
driehoeken aan elkaar.

Zorg dat de smalle zijdes 
allemaal aan dezelfde kant 
zitten, zodat het een trechter 
wordt.



Stap 4.
Het zwarte vierkant wordt de 
bovenkant van de trechter.

Plak met plakband het vierkant 
aan de grote open zijde van de 
trechter met het zwarte vlak 
naar binnen.

Dit vierkant maakt je 
projector steviger. Daarnaast 
maakt dit je projector donkerder 
waardoor je het hologram straks 
beter kan zien.



Stap 5.

Nu is je projector klaar. Om een hologram goed te kunnen 
zien is het belangrijk dat je je filmpjes afspeelt in een 
donkere ruimte.

Bijvoorbeeld de badkamer zonder lampen aan, je 
slaapkamer met de gordijnen dicht, of in de voorraadkast.



Stap 6.
Ga op je tablet of telefoon 
naar YouTube. Zoek hier op 
hologram video en klik er één 
aan. Of klik op deze link.

Zorg dat je het filmpje in 
volledig schermstand 
afspeelt.

Zet je projector op je scherm 
en kijken maar!

https://www.youtube.com/watch?v=e5W0GLGd1hc


Maak je eigen hologramfilmpje

• Leuk hè, zo'n hologram! Nog leuker om je eigen filmpje op te nemen 
en als hologram af te spelen.

• Er zijn twee makkelijke manieren om een filmpje op te nemen. Die 
gaan we hieronder uitleggen. Daarna leggen we uit hoe je het filmpje 
het beste af kan spelen!



Manier 1. Filmpje met je mobiel op tablet
Belangrijk bij een hologram filmpje is dat je één voorwerp in beeld 
brengt dat langzaam beweegt. Bijvoorbeeld:

• Je hand die je langzaam ronddraait

• Speelgoed, zoals lego of een bal die langzaam beweegt.

Waar moet je op letten?
• Zorg dat je je filmpje opneemt met je mobiel of tablet in de liggende stand.

• Zorg dat je filmpje een zwarte/donkere achtergrond heeft!



Manier 2. Stopmotion filmpje maken
Stopmotion is een filmpje dat bestaat uit foto's.
Je maakt allemaal foto's van één voorwerp dat je langzaam verplaatst. Een app plakt de foto's 
achter elkaar en maakt er een filmpje van.

In onze LAB workshops gebruiken wij de app: Stop Motion Studio.
Deze kan je downloaden via de appstore. Wel even toestemming vragen aan je ouders!

Waar moet je op letten?
Zorg dat je stopmotionfilmpje een zwarte/donkere achtergrond heeft!

Zorg dat je wat je fotografeert in kleine stapjes verplaatst.

Meer weten over stopmotion? 
Op 24 februari komt er een filmpje van LAB Online uit op het YouTube account van de 
Bibliotheek Utrecht. Daar wordt stopmotion stap voor stap uitgelegd.



Je hologramfilmpje afspelen.

• Als je een filmpje gewoon afspeelt kan je deze in je projector niet van 
alle kanten bekijken. 

• Daarom kan je je filmpje het beste afspelen via de app: holaplex. 
Deze kan je downloaden als je toestemming van je ouders hebt.

• Dit zorgt er voor dat je je projector in het midden van het scherm 
neer kan zetten en van alle kanten je hologram kan bekijken.



We hopen dat je hologram gelukt is!

• Foto's of video's van je mooie creatie zien we graag. Je kan ons mailen 
op laboratorium@bibliotheekutrecht.nl. Of via social media ons 
taggen met @bibliotheekutrecht.

• Hopelijk tot snel in het LAB! Houd onze website in de gaten voor 
activiteiten. https://www.bibliotheekutrecht.nl/lab
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