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Dagens agenda

Del 1: 10.45 til 12.00

1) Hvad er video?

2) Forberedelse + udstyr  

3) Det gode interview 

4) Tips og tricks til lækre 

billeder

Del 2: 13.00 til 14.30

5) Redigering med 

Kinemaster

6) Øvelse: Optag og 

redigér en video

7) Spørgsmål?



Hvad er jeres største
videotekniske

udfordring?



Brug video 
strategisk

4) Hvornår?
3) Hvor?

2) Hvem?
1) Hvad?



Hvad er video?



Videobasics

• En sekvens af billeder
• Normal video = 25 billeder pr. sekund

• (30 på telefonen)
• Slow motion = 50 billeder pr. sekund

• (60 eller 120 på telefonen)
• Eksponering
• Opløsning.



ISO

B
læ

nd
e Lukkertid

1/8   1/15   1/25   1/50   1/100   1/200   1/400   1/800

Eksponeringtrekanten



Eksempel:
Eksponér korrekt

Undereksponeret Korrekt eksponeret Overeksponeret



4K
3840 x 2160

Full HD
1920 x 1080

HD
1280 x 720

Opløsning



4K
3840 x 2160

Full HD
1920 x 1080

HD
1280 x 720





Forberedelse



Læg en plan

Tid Scenes formål Speak Skudliste Grafik

Her kan du skrive, hvor 
lang tid denne scene 
max må tage.

Her skriver du, hvad 
scenen handler om –
altså formålet med 
netop denne scene.

Her skriver du, hvad der 
skal speakes henover 
scenen, eller hvad 
interviewpersonen skal 
tale om. Her kan du 
også skrive spørgsmål 
til interviewpersonen. 

Her skriver du, hvilke 
videoklip du SKAL have i 
kassen.

Her skriver du, hvilke 
grafiske elementer, der 
skal tilføjes til 
videosekvensen.

Eksempel: 0.00 - 0.10 
sek.

Eksempel: Værten 
præsenterer, hvem hun 
skal snakke med i dag.

Eksempel:
Værten spørger 
interviewpersonen: 
Hvorfor er det vigtigt for 
øen at afholde events 
som disse?

Eksempel:
• Interviewpersonen, 

der snakker med 
deltagere til eventen

• Interviewpersonen, 
der går ned ad 
gaden.

Eksempel: Navneskilt + 
titel på interviewperson.

• Videoens formål i én sætning
• Hvor, hvem og hvad skal vi optage?
• Hvor lang skal videoen være? 

• Er det til Facebook, Instagram eller noget helt 
tredje? 

• Hvordan skal det færdige resultat se ud?



Videoudstyr
Hvad er nice-to-have, og hvad er need-to-have?



Starter pack

Vigtigt udstyr Mindre vigtigt udstyr

MoviePro Filmmaker Pro KineMaster



Det lækre
interview-setup



3 huskeregler til interviews

Lyset er (alt)afgørende Komposition Vis miljøet
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Lys gør (hele) forskellen

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=eZ5hpcn6tIM

https://www.youtube.com/watch?v=eZ5hpcn6tIM


Lys gør (hele) forskellen



Tænk over lyset



Komposition

• Det gyldne snit
• Dybde
• Ledende linjer
• Framing 



Vis miljøet



Lækre
dækbilleder



Hvad er 
dækbilleder?





3 huskeregler til lækre dækbilleder

De tre vinkler
Total

Halvtotal
Nærbillede

Komposition
Det gyldne snit

Dybde
Ledende linjer

Framing

Bevægelse
Til siden

Frem & tilbage

Bonusregel: Tæl til 5



De tre vinkler



Komposition



Bevægelse



Fra hjemmevideo
til prof-video







Videoens opbygning

Præsentation af 
videons indhold el. 
recap af videons
bedste øjeblikke.
Seeren skal forstå, hvad 
han/hun får ud af at se 
videon. Max 15. sekunder

Intro
Max. 10 
sekunder

Outro.
Max 10 
sekunder 
og gerne 
med en 
CTA.

Værten siger hej, 
videoens indhold bliver 
foldet ud og gæster 
præsenteres

Et eksempel på, hvordan en video kan bygges op.

Dækbilleder, skillere, grafik og 
andre visuelle elementer supplerer 
eller opdeler interviewet/indholdet 

Dækbilleder, skillere, grafik og 
andre visuelle elementer supplerer 
eller opdeler interviewet/indholdet 

Værten/den interviewede 
runder emnet af

Interviewet begynder

Husk thumbnail



Pause til kl. 13



Redigeringsteknik



Redigér med KineMaster



Øvelse: Optag og klip 
jeres egen video



Øvelse: Producér en video 
på max. 1 min. 

Videoen skal bestå af:
• Ét kort interview
• Dækbilleder fra tre forskellige 

scener
• Hver scene skal indeholde et 

totalbillede, et halvtotal-billede 
og et nærbillede

• (Bonuspoint for navneskilte).

Emne: Hvordan kan I bruge det i lærte på dag 1 
forhold til jeres egen ø?



Huskeliste
1. Læg en plan
2. Lys
3. Komposition (miljø og det 

gyldne snit)
4. De tre vinkler 
5. Bevægelse (hvis muligt)



Deadline: 14.10



Spørgsmål?


