Felvétel indul!
Videókészítés lépésről lépésre

Super-tuber
Feliratkozás

2.984.100

csatorna

egtek
315.765 oldalm

intés

57

33.867

Feliratkozás

video

24 óra videói

Top hozzászóláso

k 3.908

ajánló

Tényleg olyan egyszerű?
Egy jó videó izgalmas, egyedi és lebilincselő. Ha profi munkát akarunk
végezni, nem árt segítséget kérni, hiszen még egy rövidfilm forgatásához
is szükség van szakértőkre, pld a kellő megvilágításhoz, tiszta hanghoz és
a tökéletes smink elkészítéséhez. Ne feledjük, a sikeres videók többnyire
csapatmunkával keletkeznek.
Zene és
hangtechnika

Smink

Rendezés
Fénytechnika

Ötlet és
koncepció

Mindenre gondoltunk?
A munka legfontosabb része már a forgatás előtt elkezdődik, hiszen
először is egy jó ötletre van szükség. Ezután részletesen gondoljuk végig,
pontosan mit, kivel és milyen sorrendben akarunk forgatni. Készítsünk
egy forgatási tervet, ami a folyamat lépéseit tartalmazza.
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Mi történik a felvétel után?
Az utómunkálatok ugyanolyan fontosak, mint maga a forgatás. Ekkor
kerül sor a videó vágására, a zene és a speciális effektusok hozzáadására,
amelyekkel a kívánt hatást elősegíthetjük. Ezekhez a munkálatokhoz
számtalan ingyenesen letölthető program áll rendelkezésünkre a neten,
a YouTube-on található tippek és útmutatók pedig a használatukhoz adnak
segítséget.
Zene és zenei jogok

Opening credits and
closing credits
Képszűrők és effektusok

Kezdőfeliratok és
stáblista
Vágás

Narráció és kommentárok

Netre fel!
A feltöltésnél érdemes a videót megfelelő keresőszavakkal („tag” -ek)
ellátni, később így gyorsabban meg lehet találni. A videó címe rövid és
velős legyen, mert Így könnyebben megjegyezhető.
Új klip!
Check!

További tippek
Record

Nem szükséges azonnal drága technikát beszerezni!
Az okostelefonok is rendelkeznek olyan kamerával, amivel
kezdetben sok mindent ki lehet próbálni.
Rendelkezésre álló dolgokat felhasználni!
Használjuk a már meglévő, rendelkezésre álló eszközeinket,
pld. egy régi kottatartóból nagyszerű állványt készíthetünk,
egy napszemüveg akár fényszűrőként is szolgálhat.
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Először próbáld ki!
Kezdetben használj „Open Source” forrásokat, az
internetről ingyenesen letölthető programokat!
A kamera előtt
A legjobb, ha úgy beszélgetünk a kamerával, mint egy
baráttal, így a videónk laza hangvételű és hitelesebb lesz.
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