Training

Filmen met je smartphone
Video is dé manier om snel een boodschap over te brengen. Video’s laten maken is duur. Daarom
doen steeds meer organisatie dat zelf. Smartphones zijn prima te gebruiken als professionele
camera, montage-set en uitzendplatform. Maar met een smartphone alleen ben je er niet. De
gebruiker moet ook in staat zijn om bruikbare beelden te filmen en een verhaal in beeld kunnen
vertellen. In een zeer praktijkgerichte cursus leert trainer Peter Brinkman binnen een dag de basis
van het filmen.

Beelden die een boodschap vertellen

Beeldschermen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Op smartphone, tablet of
computer zien mensen gedurende de dag steeds vaker video’s voorbijkomen. Een professionele
uitstraling voor jouw video’s is dus belangrijk.
In deze training ga je het volgende leren:
Het vertellen van een beeldverhaal:
We laten je zien dat een goede inhoudelijke voorbereiding van belang is bij het maken van een
video. Welke shots heb je nodig om een activiteit in beeld te brengen? Waar moet je rekening mee
houden bij het houden van een interview voor de camera?
Technische kennis:
Hoe voorkom je onscherpe beelden en slecht geluid. Hoe zorg je voor stabiele beelden en goede
beeldcomposities? Na het filmen ga je aan de slag met videomontage op je smartphone.

Hoe ga je leren?

In deze training Filmen met je smartphone leer je als volgt een effectieve video te maken:
Persoonlijke voorbereiding
Natuurlijk neem je je smartphone mee naar de training. Met een volle accu, de juiste apps vooraf
geïnstalleerd en voldoende opslagruimte om te kunnen filmen. Van tevoren krijg je te horen welke
apps je moet installeren op je smartphone om deze cursus te volgen.
Oefenen
De training is zeer praktijkgericht. Je bekijkt een aantal voorbeelden en doet een aantal
opdrachten. Zo leer je steeds meer over het filmen en het vertellen van een beeldverhaal. Je leert
welke extra hardware gebruikt kan worden voor stabielere opnames en beter geluid. De oefeningen
worden in duo’s gedaan. Omdat de resultaten direct teruggekeken kunnen worden is de leercurve
steil.
De eindopdracht bestaat uit het maken van een korte video met een fictief of non-fictief
onderwerp. De deelnemers werken bij de eindopdracht afhankelijk van behoefte en de grootte van
de groep in duo’s of individueel.

Resultaat

•
•

Na afloop van de training kun je bruikbare video-opnames maken;
Ben je in staat om deze beelden te monteren tot een kort videoverhaal.

Competenties

In deze training werk je aan de volgende (TMA) competenties: creativiteit en vakgerichtheid.
Wij gebruiken de competentietaal van TMA (TalentMotivatieAnalyse)

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met communicatie in woord en of
beeld. Enige ervaring met het zelf filmen kan handig zijn maar is niet noodzakelijk.

Goed om te weten
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het programma omvat 1 dag
De bijeenkomst is van 10.00 – 17.00 uur.
Locatie: centraal in Nederland.
Maximaal aantal deelnemers: 8
Na de training is de trainer beschikbaar om aanvullende vragen te beantwoorden en/of na de
training gemaakte video’s te beoordelen. Dit met een maximum van drie contactmomenten per
cursist.
Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van Deelname.
Betalingsregeling? Neem even contact met ons op!
Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl
Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl

Meer opties

Deze training als een maatwerk in-company voor jouw organisatie? Of een individuele coaching op
het thema van deze training? Dat kan! Neem voor een vrijblijvend advies/offerte contact op met
ons op via: 033 450 50 00 of info@hilst.nl
Deze training maakt deel uit van een reeks programma’s op het gebied van Effectieve
Bedrijfscommunicatie. Ga voor het complete overzicht van dit aanbod naar onze website.
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