
Workshop
Video med mobilen



Workshop om Video med Smartphone
Hvem er vi?

Målet med workshoppen

På en time afprøves videoproduktion med smartphone fra idé til udgivelse:

Det talende hoved (planlægning, optagelse, redigering, udgivelse)

Tips til videre arbejde (udstyr & apps)



Det talende hoved
Sådan griber du det an:

Hvad er budskabet? 

Slå temaet/læringsmål an helt i starten (Fx. 
“her kommer tre ideer til….”)

Tydeliggør - hvorfor er det spændende, hvad 
går det ud på?

Inddrag evt. en visuel “krog”



Lyd, lys stablisering og billede



Lyd

- Hvor er mikrofonen?
- Hold mikrofonen tæt på lydkilden
- Undgå støj i baggrunden
- Sørg for fri og uhindret adgang til mikrofonen



Lys
- Vær bevidst om lyset på personens ansigt
- Sørg for at få lys ind forfra eller skråt oppe fra
- Undgå lys nedefra
- Vindueslys er som regel godt
- Indendørs og udendørs lys har forskellige farver



Stabilisering

- Undgå så vidt muligt hurtige bevægelser
- Brug evt. stativ med smartphoneholder
- Eller et “håndtag”, der gør det lettere at holde fast



Billede
- Stå i midten af billedet hvis du er “på”
- Interviewpersoner skal skal stå en ⅓ ude i kanten
- Sørg for at kameraet er i øjenhøjde
- Vær opmærksom på baggrunden
- Undgå forstyrrende elementer
- Hold altid smartphone horisontalt



Optag en video
Vælg en af de tre følgende videotyper:

1. Introduktion til et emne. Hvorfor er det vigtigt?

2. Fortæl om 3 steder i din organisation hvor video kunne være relevant.

3. Præsentation af projekt/initiativ. Hvorfor er det spændende?



Redigering og upload til Youtube



Optagelse
1. Gå ind i Youtube-appen på din smartphonen
2. Tryk på kamera-ikonet til du når optageskærmen
3. Du er nu klar til at optage 
4. Vælg kameraretning og start optagelsen på den røde knap



Redigering 
1. Du har mulighed for at trimme dit klip efter optagelse
2. Tilpas klippet ved at hive i hver ende med fingeren
3. Tryk på næste når du er tilfreds



Upload
1. Giv videoen en titel og en kort beskrivelse
2. Bestem om videoen skal være offentlig eller privat
3. Tryk på “UPLOAD”
4. Tillykke! Din video er nu på Youtube.
5. Bare rolig, den er også på din smartphone
6. Husk at sende link til UFFR@PHA.DK



Apps til mobil videoproduktion

VIDEOOPTAGELSE: Giver mulighed for manuelle indstillinger ift. 
Blænde, fokus, dimensioner mm (IOS og Android)

VIDEOREDIGERING: Giver mulighed for at redigere flere klip 
sammen på mobilen & tilføje speak og musik (IOS)

VIDEOREDIGERING: Giver mulighed for at redigere flere klip 
sammen på mobilen & tilføje speak og musik (IOS og Android)



Udstyr til optagelse med egen smartphone



Udstyr til optagelse med egen smartphone

Mikrofon:

https://www.goecker.dk/webshop/aputure-a-lav-ez-smartphone-lavalier-mikrofon-alavez.aspx

Mini LED-lys:

https://www.goecker.dk/webshop/aputure-amaran-al-m9-mini-led-video-light-al-m9.aspx

Holder og håndtag:

https://www.goecker.dk/webshop/shoulderpod-x1-shoulderpodx1.aspx

Stativ:

https://www.goecker.dk/webshop/manfrotto-1051bac-mini-compact-stand-stackable-maf1051bac.aspx

+ https://www.goecker.dk/webshop/manfrotto-234-camera-monopod-tilt-head-maf234.aspx
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Hvis du vil vide mere…..
uffr@pha.dk

as@dmjx.dk

Links til udstyr og apps: www.pinterest.dk/askovbjerg

Instruktionsvideoer (Annegretes Youtube-kanal):
https://youtu.be/hvHRKakVEkw

Tekniske tips til videoproduktion: 
http://video.pha.dk/2017/01/30/saadan-optager-du-video-med-din-smartphone/
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