
A N I M AT I E

Tijdens een brainstormsessie verzamelen we jouw visies en ideeën. Tegelijkertijd bekijken 
we zowel creatief als technisch wat de mogelijkheden zijn. Tijdens deze sessie bepalen 
we in grote lijnen welke richting we op gaan met jouw visie en verhaal. Op basis van deze 
brainstormsessie organiseren wij een pitch waarin we drie concepten voorstellen. In deze 
voorstellen verbeelden wij jouw visie en geven een beeld van hoe het uiteindelijke project 
eruit zou komen te zien. Deze voorstellen ondersteunen we met kleurpaletten, mood-
boards, schetsen en muzikale referenties die bij het project passen. 
Na fase 1 een hebben we graag een bespreking met jou waar we onze ideeën aan je 
presenteren en waar je ons het concept kan verscherpen en aanpassen naar jouw wens.

FASE 1: CONCEPT & ONDERZOEK

Zodra het concept is goedgekeurd, beginnen wij gelijk aan het ontwerp. Ons design-team 
begint met story beats een globale verhaallijn op te zetten. Ook werken we vanuit onze 
eerdere moodboards en schetsen verder aan uitgewerkte stijlframes: stilstaande afbeel-
dingen of kleine stukjes animatie waarin duidelijk wordt hoe het uiteindelijke project eruit 
gaat zien. 
Aan het einde van deze fase volgt weer een bespreekmoment: kleine dingen kunnen nog 
aangepast worden, maar de grote lijnen die besproken zijn tijdens fase 1 staan al vast.

FASE 2: ONTWERP

Tijdens de productiefase komen alle disciplines tot leven. Illustraties worden dynamisch 
geanimeerde sequenties naarmate de productie fase vordert. Renders en simulaties in 
hoge resolutie worden besproken tijdens regelmatige check-ins met de klant. 
Je wordt door ons enthousiast meegenomen in het maakproces. Na fase 3 wordt er een 
laatste bespreking gepland om de puntjes op de i te zetten en het eindproduct samen door 
te nemen.

FASE 3: PRODUCTIE

• Wij werken regelmatig samen met diverse sounddesigners en stem acteurs die ook voor 
jou klaar staan.

EXTRA’S

Wat kan je verwachten wanneer Studio HØTMØT voor jou aan de slag gaat?


