
 
 

Wij maken een begin, zodat je zelf verder kunt 
 

Proeverij - je eigen 18sec online 
Presenteer voor de camera, film met de smartphone, monteer met een app 
Ervaar jij ook een drempel om met video aan de slag te gaan? Dat terwijl je website vraagt om 

bewegend beeld. Die kans om jezelf te laten zien met video ligt nu voor jou binnen handbereik. In 

onze proeverij ervaar je deze nieuwe manier van communiceren: presenteren voor de camera, filmen 

met de smartphone én on the spot montage met een app. Je resultaat: een superkorte, gemonteerde 

onlinevideo. Wie ben jij? Waar ga je voor in je werk? Met je smartphone of tablet en de gratis app 

Kinemaster maak je een overtuigend portret voor je website, mét call to action. Op iOS én Android 

In de workshop komen de volgende punten aan bod 

1. Presentatie: Gebruik video in organisaties; voorbeelden 
Instructie:  Presenteren: tips 
   Filmen: Techniek, kader en vormgeving, tips en tricks 

2. Hands-on:    Formuleer je boodschap. Kom in stappen tot de kern. 
3. Hands-on:    Maak je opnames in tweetallen 
4. Hands on:   Montage in KineMaster. Installeer de app vooraf! 

Wat leer je 

• Je krijgt basiskennis over filmen met een smartphone 

• Je krijgt praktische tips om een presentatie op video te maken 

• Je leert doeltreffend monteren met KineMaster (iOS) 

Voor wie De workshop is geschikt voor marketeers, communicatie en pr professionals, zzp-ers en 

verder iedereen die wil leren filmen met de smartphone.  

Deelnemers beschikken over:  

• Een smartphone en/of tablet 

• de app KineMaster (gratis) 
 

Bedoeld voor: 

• mensen die bewegend beeld willen 
inzetten op website en social media en 
snel aan de slag willen 

 

Aantal personen:  

• minimaal 6, maximaal 14 
 

Locatie, data en kosten: 
Locatie: Utrecht, Atelier Bert de Groot  

Grave van Solmsstraat 2 
Data:  Zie voor data detotem.nl 
Tijd:  3 uur 
Prijs:  € 97,- incl BTW, Koffie en thee 
 

 
 
 
 
 

Inschrijven, vragen: 
Fetsje Luimstra: 06-48489419 of fetsje@detotem.nl 
 
Kijk hier naar voorbeelden van 18Sec. films 
gemaakt in een soortgelijke workshop. 
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