SI DET MED VIDEO
KURSPLAN HØST 2018

KURSLEDER EVA-CHARLOTTE STENSET

Eva-Charlotte er tidligere programleder i
TVNorge og har bakgrunn fra media,
kommunikasjon og politikk. Les mer på
evacharlotte.no

GJESTEFORELESER ANDERS ØVERGAARD

Anders er filmskaper og produsent, og har
250 000 følgere på YouTube. I kurset
underviser han i videoproduksjon.

KURSPLAN

HØST 2018

Kurset er lagt opp med 6 moduler, som du kan følge over 6 uker om du ønsker. Dersom du
heller vil ta kurset over tid, så er dette helt opp til deg- du har tilgang til kursportalen i ett
år. Du får brukernavn og passord til portalen, og følger undervisningen slik det passer inn i
din tidsplan. I tillegg møtes vi i spørretimene/webinarene og i Facebookgruppen. Opptak av
webinarer blir lagt i kursportalen.

UKE 1: VI FINNER DIN ROLLE OG STIL I PRAKSIS

Mandag 1.okt kl 12: Modul 1 åpner. Se videoene og gjør oppgaven når det
passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 2.okt kl 13: Kickstartwebinar med viktig informasjon. Opptaket
legges i kursportalen.
Lørdag 6.okt kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig
feedback fra meg.

UKE 2: DU LÆRER Å LAGE BUDSKAP SOM GIR RESULTATER

Mandag 8.okt kl 12: Modul 2 åpner. Du ser videoene og gjør oppgaven når det
passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 9.okt kl 13: Ukens direktesendte spørretime (webinar). Du sender inn
dine spørsmål på forhånd, og får hjelpen du trenger.
Lørdag 13.okt kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig feedback
fra meg.

UKE 3 PRODUKSJONSUKE + BONUSER

Mandag 15.okt kl 12: Modul 3 åpner. Du ser videoene og gjør oppgaven når
det passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 16.okt kl 13: Ukens direktesendte spørretime (webinar). Du sender
inn dine spørsmål på forhånd, og får hjelpen du trenger.
Lørdag 20.okt kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig
feedback fra meg.

UKE 4: TEKNISK UKE

Mandag 22.okt kl 12: Modul 4 åpner. Du ser videoene og gjør oppgaven
når det passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 23.okt kl 13: Ukens direktesendte spørretime (webinar). Du sender
inn dine spørsmål på forhånd, og får hjelpen du trenger.
Lørdag 27.okt kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig
feedback fra meg.
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UKE 5: VI JOBBER MED FORMIDLINGEN DIN FORAN KAMERAET

Mandag 29.okt kl 12: Modul 5 åpner. Du ser videoene og gjør oppgaven når
det passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 30.okt kl 13: Ukens direktesendte spørretime (webinar). Du sender
inn dine spørsmål på forhånd.
Lørdag 3.nov kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig
feedback fra meg.

UKE 6: PRODUKSJONSUKE + BONUSER

Mandag 5.nov kl 12: Modul 6 åpner. Du ser videoene og gjør oppgaven når det
passer for deg i løpet av uken.
Tirsdag 6.nov kl 13: Ukens direktesendte spørretime (webinar). Du sender inn
dine spørsmål på forhånd.
Lørdag 10.nov kl 18: Frist for ukens oppgaven, om du ønsker personlig feedback
fra meg.

BONUSER

Bonusene dryppes i løpet av kurset, og innen kursuke 6 vil du ha
mottatt alle. Se liste over alle bonusene på neste side.
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DINE BONUSER

NYTTIGE VERKTØY PÅ NETT
Videoer der jeg går igjennom nyttige verktøy og
ressurser jeg bruker i min online business. Mange av
disse er relevante for bruk av video på nett.
PUBLISERINGSVERKTØY FOR VIDEO
Jeg demonstrerer og forklarer forskjellen på de mest
brukte publiseringverktøyene på nett, som Wistia, Vimeo
og YouTube. Disse kan brukes til lagring av videoene
dine, slik at du kan bygge de inn på nettsiden din.
Enklere enn du tror.
SLIK SETTER DU OPP EN YOUTUBE KANAL
Video- og filmprodusent Anders Øvergaard har 230 000
følgere på YouTube. Han har laget en video der han
lærer deg hvordan du setter opp en YouTube kanal, og
hva som er viktig.
SLIK KAN DU TEKSTE VIDEOER PÅ FB OG YOUTUBE
Her viser jeg deg hvordan du kan legge tekst på en video
på YouTube og bruke denne SRT-filen når du tekster
videoen din eller video-annonsene dine på Facebook.
Høres avansert ut, men kan du det så er det lett. Da får
du også videoen din ut i flere kanaler. Det er gull verdt!
WEBINAR
Vil du holde webinarer? Jeg går igjennom hvordan du
enkelt kan sette opp et webinar, og jeg gir tips om ulike
plattformer som Zoom, Webinarjam og GoToWebinar.
Jeg gir også tips om hva som er viktig når du skal
undervise og holde webinaret
Se mer på neste side!
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DINE BONUSER

FACEBOOK LIVE
FB live er noe du virkelig bør bruke fordi det gir deg best
rekkevidde på Facebook og fordi det engasjerer. Livesendinger er virkelig gull. Jeg demonstrerer hvordan du
kan gjøre det, og hva som er viktig når du er på direkten.
APPENE DU KOMMER TIL Å ELSKE
Jeg tipser om ulike apper, som vil gjøre det lettere for å
deg å gjøre alt du trenger fra mobiltelefonen. Apper du
kan bruke under opptak og til etterarbeid.
FACEBOOK VIDEOANNONSER
Vil du bruke videoer for å annonsere på Facebook. Jeg
går igjennom skritt for skritt hvordan du setter opp en
videoannonse mot et målrettet publikum på Facebook.
INSPIRASJON
For at vi skal holde energien oppe i kurset og du skal
være motivert vil jeg legge ut inspirerende videoer der
jeg er mer personlig og deler mine beste tips og råd
med deg. Jeg deler både motgang og medgang jeg selv
har møtt - kanskje du kjenner deg igjen!? Sammen når vi
målet!
ENKEL REDIGERING
Enkel opplæring i Imovie (Mac), Adobe Premiere
Elements (Mac/PC) og Adobe Premiere PRO (Mac/PC)
10 små undervisningsvideoer i hver av programmene,
der jeg går igjennom de enkleste grepene når du skal
redigere. Eks: Klippe, lage overganger, legge på plakater,
justere lyd, lys og farge osv.
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DU KAN OGSÅ VELGE MED 2 LIVE DAGER I
OSLO 7. OG 8. FEBRUAR 2019

EVA-CHARLOTTE TRENER DEG LIVE
Disse dagene får du trening og hjelp av Eva-Charlotte - du får
verdifull læring som tar deg enda ett skritt videre. Du får også
muligheten til å møte andre kursdeltakere og dele erfaringer.
Dette skjer en stund etter de 6 kursukene slik at du får mulighet
til å komme godt i gang med video først.
FOREDRAG AV TV2-PROGRAMLEDER
Espen O. Simonsen gikk nettkurset Si det med video i 2014.
Siden den gang har han og Bianca Simonsen utvidet
virksomheten sin med digitale produkter basert på video. Espen
er i dag også programleder i TV2-konseptet Øya. Han forteller
deg hvordan han gikk fra 0 erfaring foran og bak kameraet til å
bruke video aktivt i businessen, og deretter bli hyret inn til en
attraktiv TV-jobb.
SLIK BLIR DU RÅ PÅ YOUTUBE

Espen O.Simonsen er en
tidligere kursdeltaker som
hadde null erfaring med video.
I dag er han programleder i
TV2 og driver en business der
video er helt grunnleggende.

Anders Øvergaard har over 250 000 følgere på YouTube. I dette
foredraget lærer han deg hva som skal til for å bygge opp din
egen kanal og få gjennomslag på YouTube.
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KURSHOLDER EVA-CHARLOTTE STENSET

Eva-Charlotte jobber som kommunikasjonsrådgiver,
kursholder, foredragsholder og konferansier. Du kan lese
mer på nettsiden evacharlotte.no.
Hun stod foran et TV-kamera for første gang da hun var
20 år. Det ble starten på en lang karriere i lokal-TV, TV2
og TVNorge – som journalist, vaktsjef, nyhetsanker og
programleder. Alle nyhetssendingene var direktesendte.
I tillegg til bakgrunnen fra TV-bransjen har EvaCharlotte jobbet i kommunikasjonsbransjen og i
politikken. Hun var politisk rådgiver for statsråd Dagfinn
Høybråten i Bondevik II regjeringen. Før hun startet for
seg selv var hun ansatt i kommunikasjonsselskapet
Geelmuyden.Kiese.

GJESTEFORELESER ANDERS ØVERGAARD

Anders driver sin egen YouTube kanal med 250 000
følgere. Han har regissert og produsert filmer siden han
var 12 år, og jobber nå fulltid med å lage
dokumentarfilmer, reklamefilmer, kortfilmer, og fikk
Amanda for spillefilmen "Til siste hinder" i 2011.
Anders underviser i den tekniske modulen.

