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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ZOOMERTRAININGEN: VIDEOTESTIMONIALS MET JE SMARTPHONE IN ÉÉN DAG.
I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Volg deze zomer twee of meerdere trainingen uit het aanbod in samenwerking met Catena Company en krijg een jaar lang voor het hele gezin toegang tot
ZOO Antwerpen en Planckendael. Het volledig overzicht vindt u hier: https://sbm.be/zoomertrainingen .

Omschrijving
Tegenwoordig hee iedereen zijn smartphone steeds op zak en de camera's daarin zijn meestal van een superieure kwaliteit. U hee dus niet veel extra meer nodig
om mooie beelden te maken. Veel mensen denken dat deze camera's een vorm van spielerei zijn. Maar wist u dat je met uw smartphone echt professionele resultaten
kan boeken?
Tijdens deze ééndaagse opleiding maken we u wegwijs in het filmen met je smartphone. Want... met de juiste app en de correcte instellingen van uw smartphone,
kan u prachtige beelden maken. Ook bekijken we hoe we een goede geluidsoplossing kunnen hanteren om ook voor interviews te komen tot een professioneel
resultaat. En gaan we na welke extra tools we kunnen gebruiken om nog mooiere beelden te maken. Tenslotte leren we alles synchroniseren in Premiere Pro om zo
een degelijke edit te maken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Ondernemers, marketing, communicatie-professionals die video's willen maken met een smartphone
"In kader van de GDPR informeert SBM dat de gegevens van de ingeschreven cursisten zullen worden gecommuniceerd aan de partner Catena Company in het kader
van de opleiding.”

Voorkennis
Basiskennis PC is vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan met met een smartphone een video filmen en bewerken tot een mooi professioneel resultaat.

PROGRAMMA
Wat u leert tijdens deze training:
De juiste app voor je smartphone (=extra app uit app store - Android, iPhone of iPad)
De manuele functies van de app leren kennen
Een degelijke externe geluidsoplossing voor interviews
Hoe je smartphone stabiliseren
Compositie richtlijnen
Het filmen van b-roll
Een interview opnemen
Beelden importeren in Premiere Pro
Edit tools leren kennen
Geluid synchroniseren met beeld
Opbouw van een film met interview in verschillende sequenties
Afwerking en output
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In samenwerking met Catena Company.

PARTNERS
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