
 
 

Wij maken een begin, zodat je zelf verder kunt 
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Workshop OneMinuteVideo 

Film met de smartphone, monteer met een app 
 

Communicatie met video? Dat kun je zelf. Met je smartphone en met je iPad heb je de tools in 

handen. Wij leren je hoe je je boodschap brengt in een OneMinuteVideo met focus. We doen 

dat in twee dagdelen, waarin je je eigen verhaal presenteert, filmt en monteert. 

Denk aan dat wat jou impressie bijzonder maakt, wat is de kern. Die kern breng je in beeld. OneMinute staat voor 

compact en levert een hoge kijkdichtheid op YouTube.  

Dagdeel 1: We besteden aandacht aan de ins en outs van het filmen met de smartphone. We werken aan het 

denken in beeld en hoe je dat goed vastlegt op video. Je filmt én monteert gelijk al een super korte video. Je 

vertelt daarin waar je vandaan komt, waar je nu staat, en waar je toekomst ligt. Tot slot werk je het idee voor je 

OneMinuteVideo over je bedrijf of project uit en krijg je feedback op inhoud, verhaalopbouw, beeld en structuur. 

Thuiswerk: Je filmt de beelden voor je OneMinute en bekijkt je materiaal op bruikbaarheid voor je film 

Dagdeel 2: Aan de slag met de montage van je OneMinute, heel laagdrempelig met een app op je iPad of 

iPhone, mét titels, overgangen en beeld over beeld, in je eigen huisstijl. Ook het aanmaken van een YouTube 

kanaal nemen we met je door, zodat je je film effectief kunt delen via je website en social media.  

Kortom: Dat wat je nodig hebt voor een video met focus komt heel praktisch langs door het zelf te doen. 

Je kunt ook eerst met ons komen kennismaken in de Proeverij, je filmt een 18Sec. video, en maakt kennis met 

presenteren, met filmen en met monteren. Je proeft of deze manier van communiceren de jouwe gaat worden. 

Deelnemers beschikken over:  

• een smartphone 

• een iPad (vanaf 4), iPad mini (vanaf 2) of 
iPhone (vanaf 5) om mee te monteren.  

• de app LumaFusion €21,99 onder 1 
account op 5 iDevices inzetbaar. 

• op Android? Neem contact met ons op. 
 

Bedoeld voor: 

• mensen die beeld willen inzetten op social 
media en snel aan de slag willen met video 

 

Aantal personen:  

• minimaal 6, maximaal 12 
 

Locatie, data en kosten 
Locatie: incompany / Utrecht-Bilthoven 
Data:  in overleg  / zie data detotem.nl 
Tijd:  2x ochtend of middag dagdeel 
Prijs:  € 295 pp. excl BTW 
 

Inschrijven, vragen: 
Fetsje Luimstra op 06-48489419 of mail naar 
fetsje@detotem.nl 

 
Bekijk hier de film van Mieke Bouma van de 
Storytelling Academy die zij in onze workshop 
maakte. Even naar beneden scrollen, daaronder zie 
je hoe ze dit verder zelf uitwerkt in haar vlog 

Montage in LumaFusion op een iPad 
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