Cursus Do It Yourself Video
Film met de smartphone, monteer met een app
Je wilt een impressie van dat prachtige evenement dat eraan komt, en je wilt dat snel in de actualiteit
online. Of medewerkers op je site die duidelijk en raak vertellen wat ze doen.
Die ene quote van je directeur in beeld én online. De mens in beeld, die maakt de boodschap levend.
Je wilt zelf de regie, want inhoudelijk weet jij waar de essentie ligt, waar het raakt, dat wil je in beeld.
Deze hands-on cursus helpt je stap voor stap dit waar te maken, zodat je straks zelf verder kunt met het inzetten
van bewegend beeld voor je organisatie. In de Advanced cursus werken we daarnaast toe naar een format.
Iedere bijeenkomst is een combinatie van theorie en praktijk. Je bent veel zelf aan het werk.
Bekijk de films van onze cursisten op onze website bij Video’s.

De onderwerpen zijn per bijeenkomst:
1. Techniek van het filmen, het denken in beeld,
Maak (film en monteer) een 18Sec.of 30Sec.
2. Regels voor het opdelen van een scene.
Formuleer de uitgangspunten voor je film en maak
een storyboard.
Filmopdracht
3. Montage, hands on bijeenkomst
4. Upload, inrichting en analyse in YouTube, gebruik
op Facebook, LinkedIn en Twitter. Bekijk en
bespreek het eindresultaat: je eigen on-line film.
Wat levert de cursus je op:
•
Je maakt een online video met focus.
•
Je kunt met laagdrempelige middelen tegen lage
kosten een video maken.
•
Je leert de do’s en dont’s bij het maken van video
•
Je kunt video inzetten voor je doel.

Praktische informatie:
Aantal bijeenkomsten: 4 keer 1 dagdeel. (Advanced: 5)
Aantal personen: minimaal 6, maximaal 12.
Kosten: € 430 (ex BTW) per deelnemer.(Advanced € 490)
Frequentie: in overleg, ons voorstel wekelijks, 2 weken
tussenruimte tussen 2 & 3
Interesse?
Bel of mail:
Fetsje Luimstra
06-48489419
fetsje@detotem.nl
www.detotem.nl

Deelnemers beschikken over:
•
een smartphone of eenvoudige HD camera
•
een iPad (vanaf 4), iPad mini (vanaf 2) of iPhone
(vanaf 5s) 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 zich bezighouden met communicatie, pr,
marketing en beeld willen inzetten.

Montage van “Interactieve lezing Faalkunde” in LumaFusion

Wij maken een begin, zodat je zelf verder kunt

