August 2015

INVITASJON TIL KURS I VIDEOREDIGERING
Bergen Fritidsfilmere inviterer til kurs i videoredigering. Kurset er vinklet mot nybegynneren som har kamera
og kanskje har mye opptak liggende; opptak som behøves å redigeres fram til severdige filmer. Kurset
egner seg også for dem som har startet; men som kanskje behøver oppfrisking av de grunnleggende
prinsipper for behandling av videomateriale fram til en ferdig film.
Tid: Onsdag 16. September/ onsdag 23. september 18:00 – 21:00.
Sted: Lokaler hos Studentsamskipnaden i Bergen (SIB), Fantoftvegen 14 N (se kart).
Åpne dører fra kl. 17:00 hvis du ønsker en uformell prat i forkant av kurskveldene.
Enkel servering.
Kurspris medlemmer: 0 kroner.
Kurspris ikke medlemmer: 200 kroner.
Påmeldingsfrist: 13. September til Bergen Fritidsfilmere: kontakt@bergenfritidsfilmere.no
Kurset er et introduksjonskurs hvor kursholder blant annet gjennomgår de grunnleggende prinsipper for
bruk av en relevant programvare. Vi bruker Adobe Premiere Elements 13 for demonstrasjon på storskjerm/
lerret. Adobe Premiere Elements er en programvare med lav læreterskel og som finnes for både Windows
og Mac. Det er ikke forutsatt at deltakerne skal arbeide på egne datamaskiner. Det er derfor vesentlig at
man gjør notater undervegs og stiller spørsmål ved behov. Alle spørsmål er gode J
Kvalifikasjoner:
• Grunnleggende kunnskap i bruk av datamaskin; Windows eller Mac.
• Kjennskap til sitt kamera og hvordan dette kan knyttes til kamera for overføring av videomateriale
Målsetning: Gjøre deltakerne i stand til å behandle videoopptak og medier til severdige filmer.
Kveld 1:
• Introduksjon.
• Kort om krav til datamaskiner for videoredigering
• Kort om krav til kamera mht overføring av videomateriale til datamaskin.
• Kort om alternative redigeringsprogram for PC (Windows) og OSX (Mac).
• Organisering og struktur ved videoredigering
• Grunnleggende skjermbilder i programvaren.
• Etablering av prosjekt; innstillinger.
• Om de tre hovedfaser i videoredigering.
o Import av video fra kamera.
o Redigering av video på tidslinjen.
o Eksport av ferdig video til filmfil, DVD eller til web.
Kveld 2:
• Introduksjon.
• Spørsmål i tilknytning til kveld 1.
• Praktisk import av original video fra kamera.
• Praktisk import av andre medier, musikk, lydeffekter.
• Praktisk redigering på tidslinjen.
o Orginal video
o Original lyd
o Andre importerte medier
• Hvordan legge på kommentarer (voice).
• Filmen er ferdig. Hvordan ferdigstille den for visning?
o Eksport til DVD/ Blu-Ray
o Eksport som filmfil for visning på datamaskin/ TV.
o Export som filmfil for visning på Internett/ sosiale medier.
Praktisk informasjon; se side 2
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Praktisk Informasjon
Kurslokalet er hos Studentskipnaden i Bergen (SIB), Fantoftvegen 14 N, rett ved Bybanestoppet på
Fantoft. Kommer du med bil er der parkeringsmuligheter hvor deltakerne får et midlertidig parkeringsbevis.
Kurslokalet er også egnet for rullestolbrukere.

Ρ

Hvis spørsmål vedr. kurset:
•
•

Roy Morten; mobil 928 53 242 kl. 17:00 – 22:00.
E-post: gleditsc@online.no

Kort om Bergen Fritidsfilmere:
Basisinformasjon om Bergen Fritidsfilmere finner du på: http://www.bergenfritidsfilmere.no/
Se menyvalget kontakt/ medlemskap.
Vi nevner her at ved fullført kurs og innmelding i vår forening, får du medlemskap til halv pris det første
kalenderår; det vil si kr 350. Gjennom medlemskapet får du blant annet mulighet til å delta på interne
arbeidsmøter (workshops) hvor du kan utvikle og trimme dine ferdighet i videoredigering ytterligere.
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