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Online Workshop Maak video met een verhaal
Jij vertelt je eigen verhaal het best. Maar hoe doe je dat? Start with why, en dan? Wat zijn de
principes uit de wereld van Purpose storytelling die je daarbij kunnen helpen? Hoe breng je jou
verhaal in beeld? In deze online workshop vliegen we het maken van je video aan vanuit
Storytelling. Je filmt met een smartphone en monteert snel en intuïtief met een app.
Dagdeel 1: De eerste middag film en monteer je je 18Sec. vlog. 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. En je
werkt met ons aan je OneMinute: welk verhaal vertel je? wat zijn je beelden? wat zijn bruikbare principes uit de
storytelling en hoe zet je ze in voor jou verhaal, je vlog of video van je bedrijf?
Thuiswerk: Je filmt de beelden voor je OneMinute en selecteert 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 nemen we muziek onder je video,
voice-over en native video met je door.
Kortom: Dat wat je nodig hebt voor een video met focus komt heel praktisch langs door het zelf te doen.
Wil je meer ondersteuning? Dan boek je het Extra pakket: je krijgt bij iedere van je 3 volgende video’s 2
individuele feedbackmomenten. Die bestaan uit: 1. onze reactie op je Synopsis (korte inhoud) en je Storyboard en
2. op je video, de laatste versie voor je publiceert. Ga aan de slag, immers jij vertelt je eigen verhaal het best!
Deelnemers beschikken over:
•
een laptop met webcam
•
een iPhone of iPad (vanaf iPhone 6s, iPad
Air 2 / mini 4)
•
de app LumaFusion
•
op Android? Neem contact met ons op!

Beeld zegt meer dan duizend woorden:
Daarom een voorbeeld van werk van een cursist.
Let wel; recent werk vanuit de online omgeving
geheel zelf gefilmd én gemonteerd.
Hans den Hartog - Spraakwater

Bedoeld om:
•
video met focus in te zetten in social media
Aantal personen:
•
minimaal 4, maximaal 10
Data en kosten
Data: kijk voor actuele data op DeTotem
Tijd:
9:00 tot 13:00
Prijs:
€ 295 pp. excl. BTW
€ 75 voor het Extra pakket
Inschrijven, vragen:
Arthur Nooter:
arthur@detotem.nl
0650 235 195

Wij maken een begin, zodat je zelf verder kunt

