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Redigering med iMovie på MacRedigering med iMovie på Mac
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I gang med iMovie på MacI gang med iMovie på Mac

Når du køber en Apple computer følger videoredigeringsprogrammet iMovie med. og
installeret og klar til brug. Applecomputere har altid været et af de foretrukne værktøjer til
videoproduktion og iMovie er da også et meget brugervenligt og intuitivt program. Dette er
en lille quick start guide der suppleres med Apples egne vejledninger her på siden, og
primært danske vejledninger.

Din første filmDin første film

1. Vælg mellem ny film eller ny forfilm - forfilmen bygger på forskellige templates hvor du fylder
dit eget indhold ind. Det kan være en sjov måde at komme i gang på.
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Vælg et temaVælg et tema

1. Navngiv din film

2. Vælg et tema
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Oversigt over vinduet i iMovieOversigt over vinduet i iMovie

1. I biblioteket holder du styr på alle dine iMovie projekter og begivenheder

2. Klik på + for at importere lyd, video og billeder

3. Her har du overblik over media du anvender i dit videoprojekt

4. På tidslinjen indsætter du media og klipper og tilføjer elementer

5. Elementerne henter du i indholdbibliteket ex. overgange, lydeffekter, titler mv.

6. Her kan du hele tiden se hvordan din film kommer til at se ud -

7. Benyt værktøjerne til at arbejde med farver, beskære, ændre på lyd og lys mv.

8. Del og eksporter din film til nettet, mail eller som videofil på din computer
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Online ressourcer om videoredigering med iMovie på MacOnline ressourcer om videoredigering med iMovie på Mac

Du kan se en hurtig gennemgang af funktioner i iMovie her

Her er der grundig gennemgang af alle funktioner i iMovie

Page 7Page 7Videoredigering

https://www.apple.com/dk/mac/imovie/
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Redigering med iMovie på iPadRedigering med iMovie på iPad
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I gang med iMovie på iPadI gang med iMovie på iPad

Det er skræmmende nemt at optage og redigere din film på en iPad. iMovie følger med når
du køber en iPad. Vi starter med at linke til Apples egne vejledninger. Du kan også bruge
iMovie på din iPhone.

iOS-apps – iMovie – Apple-supportiOS-apps – iMovie – Apple-support

Klik her for komme til siden med vejledninger til IOS

Page 9Page 9Videoredigering

https://www.apple.com/dk/support/ios/imovie/


Redigering på smartphoneRedigering på smartphone
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Redigering på iPhoneRedigering på iPhone

Mange anvender deres smartphone til at optage video, hvorefter redigeringen foretages på
computer eller tablet. De fleste smartphones optager forbavsende god videokvalitet, men
det kan dog være lidt småt når der skal redigeres. Men det kan lade sig gøre! Nedenfor kan
du se Apples eget vejledningssite med udførlig instruktion. De fleste anvender iPhonens
native camera app, der fungerer fint, men der findes prisbillige alternativer der tilbyder
ganske mange ekstra features - Filmic Pro er et godt bud på en god video kamera app -
også sammen med iPad læs mere

Apples egen vejledningApples egen vejledning

Se Apples egen vejledningssite
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http://www.filmicpro.com/apps/filmic-pro/
http://help.apple.com/imovie/iphone/2.1.1/?lang=da


Klargøring af videokameraKlargøring af videokamera
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Video - klargøring af Sony videokamera tilVideo - klargøring af Sony videokamera til
optagelseoptagelse

I denne video får du en fuldstændig vejledning i at klargøre et Sony videokamera til
optagelse herunder:

1. opladning
2. montering af hukommelseskort
3. montering af mikrofon
4. montering og brug af stativ

Klik her for at se video
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http://media.videotool.dk/?vn=277_2015040222443245785225281387


Klargøring af Sony videokamera med mikrofonKlargøring af Sony videokamera med mikrofon
��

Til et Sony videokamera kan man tilslutte en trådløs mikrofon mikrofon eller shotgun -Til et Sony videokamera kan man tilslutte en trådløs mikrofon mikrofon eller shotgun -
mkroforn.mkroforn.

Trådløs mikrofon.Trådløs mikrofon.

Bedste løsning, når man vil optage én persons tale, samtidig med at man filmer.

Shotgun (= mikrofon).Shotgun (= mikrofon).

Denne bruges med fordel når man ønsker at filme og optage lyden fra flere personer.

Tilslutning af trådløs mikrofonTilslutning af trådløs mikrofon

1. Transmitter (MUTE knap på toppen) påsættes personen der skal optages
2. Ledning som bruges til at koble receiver til videokamera
3. Receiver: kobles til videokameraet

Page 14Page 14Videoredigering



Tænd receiver og transmitter ved at åbne dækslet og trykpå On/Off knappen

Ledningen påsættes Receiver som vist på billedet.
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Ledningen tilsluttes videokameraet ved at åbne klappen på siden af kameraet og tilslutte den
anden del af ledningen i den røde port

Receiveren fastmonteres på videokameraet vha. stroppen m/velkro-lukning
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Fastgør videokameraet til stativFastgør videokameraet til stativ

Når den trådløse mikrofon er monteret, kan videokameraet fastføres til et stativ.

Åbn spændet på stativets hoved for at montere videokameraet

På undersiden af videokameraet sidder en fod, som passer ind i stativets hoved
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Skub videokameraet på plads i stativet og husk at lukke spændet, når kameraet er på plads

Montering af shotgun mikrofonMontering af shotgun mikrofon

Shotgun’en ligger placeret i denne pose i kameratasken.
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1. Optimal indstilling af mikrofon ved to personer
2. Optimal indstilling af mikrofon ved flere end to

For at undgå støj kan man sætte vindskærmen henover mikrofonerne

Shotgun’en tilsluttes til videokameraet idet den lille ledning, som er i posen monteres på siden
af shotgun’en og på videokameraet:
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Shotgun’en monteres på videokameraet vha. stroppen m/ velkro-lukning ligesom den trådløse
mikrofon

FjernbetjeningFjernbetjening

I tasken finder du en fjernbetjening, som du kan bruge til at tænde og slukke videokameraet.

OBS husk ar fjerne evt. plastik fra batteriet.

Page 20Page 20Videoredigering



Video - klargøring af Canon videokamera tilVideo - klargøring af Canon videokamera til
optagelseoptagelse

I denne video får du en fuldstændig vejledning i at klargøre et Canon videokamera til
optagelse herunder:

1. opladning
2. montering af hukommelseskort
3. montering af mikrofon
4. montering og brug af stativ

Klik her for at se video
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Klargøring af Canon videokamera medKlargøring af Canon videokamera med
mikrofonmikrofon

Vejledning i klargøring af Canon videokamera med trådløs mikrofon eller shotgun

Trådløs mikrofonTrådløs mikrofon (bluetooth)(bluetooth)

1. Receiver: kobles til videokameraet
2. Mikrofon: påsættes personen som taler
3. ”Støj” beskyttelse, sættes på mikrofonen.
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Ledningen fra recieveren kobles til videokameraet.

Receiveren monteres på videokameraets velkrostrop.

Mikrofon og receiver tændes på ON/ OFF knapperne.

Blå pære på hver enhed blinker, indtil de de to enheder har kontakt

Montering af videokamera på stativMontering af videokamera på stativ

Stativets hoved omfatter et spænde, som man skal åbne inden videokameraet sættes på
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På undersiden af videokameraet sidder en fod, som passer ind i stativets hoved.

Videokameraet skubbes med siden ind i stativets hoved mens spændet er åbent..

Husk efterfølgende at lukke spændet.
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Shutgun mikrofon - bruges med fordel når man ønsker at filmeShutgun mikrofon - bruges med fordel når man ønsker at filme
og optage lyden fra flere personer.og optage lyden fra flere personer.

Shotgun’ens fod skal sættes på toppen af videokameraet

Beskyttelseslåget på videokameraets top skubbes af .
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Området hvor Shotgun skal monteres vises

Shotgun skubbes ind og skrues på plads.

Bag på denne shotgun kan man indstille vinklen, som den skal opfange tale på.

Mikrofonen er nu klar til brug og bliver aktiv, når der tændes for videokameraet.
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Screencast-maticScreencast-matic
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Video optag med Screencast-o-maticVideo optag med Screencast-o-matic
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Optag med Screencast-o-maticOptag med Screencast-o-matic

Når programmet er startet ser det ud som herunder.Når programmet er startet ser det ud som herunder.

1. Træk i hjørne for at ændre optagefeltets størrelse
2. Klik for at for at vælge mikrofon
3. Klik her for at teste lydstyrke
4. Klik her for at vælge webcam
5. Klik her for at lukke programmet
6. Klik her for at starte optagelse
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Når du optager skifter rammen farve til rød. Du kanNår du optager skifter rammen farve til rød. Du kan maksimaltmaksimalt
kan optage 15 minutter i den gratis versionkan optage 15 minutter i den gratis version

1. Klik her for at holde pause i optagelsen og genoptage optagelsen
2. Klik på "Restart" for at starte forfra med optagelsen
3. Klik på "Done", for at afslutte optagelsen
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Klargøring af videoKlargøring af video

1. Klik for at flytte ændre størrelsen på det indsatte billede.
2. Vælg hvor du vil uploade din video. Du kan uploade til Screencast-O-Matics egen side,

YouTube eller gemme den lokalt på din computer.Her vælger vi at gemme lokalt på
computeren.
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1. Her vælger format for din video. Standard er MP4-format, og det er et fint format, som kan
afspilles på alle typer af enheder, så det kan du beholde, hvis ikke du har særlige ønsker

2. Her vælger du størrelsen på din video, hvis du ønsker en anden størrelse end standarden.
3. Klik på "Save Video"

Når videoen er gemt, vises nedenstående skærmbilledeNår videoen er gemt, vises nedenstående skærmbillede
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Download Screencast-o-maticDownload Screencast-o-matic

For at få adgang til Screencast-O-Matic skal du gå til hjemmesiden www.Screencast-o-
matic.com

Du har mulighed for at køre programmet uden at downloade det, men det anbefales at
downloade programmet, da det kører bedre på denne vis.

Brug følgende frremgangsmåde:

Klik på "Download + Install

Klik på "Download Now"
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Klik "Download Now"

Nu starter filen med at downloade, hvilket kan ses i nederste venstre hjørne af din skærm

Dobbeltklik på ikonet for at starte installationen af programmet

Efterfølgende finder du programmet i din programmenu under alle programmer.
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Ved start af programmaet vælges "Use FREE version
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Optagelse med SmartphoneOptagelse med Smartphone
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Videooptagelse med HTC OneSmartphoneVideooptagelse med HTC OneSmartphone

Gå til optagelseGå til optagelse

Tryk på "Kamera-ikon"

Tryk på "Video-ikon"

Page 37Page 37Videoredigering



OptagOptag

Tryk på "Video-ikon" for at starte optagelse

1. Tryk for pause i optagelsen
2. Tryk for at slutte optagelsen
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Få adgang til optagelseFå adgang til optagelse

Tryk på "Galleri" i programmenuen

Find din optagelse under "Kamerabilleder"

Page 39Page 39Videoredigering



Optag video med din iPhone og upload den tilOptag video med din iPhone og upload den til
Google DriveGoogle Drive

De fleste smartphones kan lave forbavsende gode videooptagelser. Det er også muligt at
redigere videoen på din mobile enhed, men det dog noget lettere på en computer. Hvis du
laver videoprojekter hvor I skal dele og redigere sammen er det smart at uploade til en
webservice som Dropbox eller Google Drive. Som studerende og ansat har du adgang til en
UCL Google konto med ubegrænset plads!! Følg vejledningen for at upload fra iPhone til
Google Drive.

1. Gå i Appstore og download Google Drive appen - husk at logge ind med din UCL konto

2. Åben Google Drive
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1. Gå ind i din videomappe - lav en hvis den ikke allerede eksisterer

1. Klik på det røde ikon med plus
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1. Klik på Billeder og video

1. Vælg dine videoer - der kommer et flueben udfor hver video du vælger
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1. Klik på fluebenet når du er klar til at uploade til Google Drive

1. Dine videoer er nu uploadet til Google Drive og du kan dele din film. Vær opmærksom på at
der er flest delingsmuligheder når du gør det fra din PC. Ex. hvis du vil dele med et hold.
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1. På Google drev (på PC) markerer du din film

2. Klik på Del

1. Tjek indstillingerne

2. Klik for at få link til deling der kan uploades til ex. Fronter

3. Du kan også vælge at dele med enkeltpersoner eller med dit hold.
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Optag en video med trådet mikrofon på iPhoneOptag en video med trådet mikrofon på iPhone
og Android.og Android.
1. Pak mikrofonen ud (der er to i hvert sæt).
2. Tilslut mikrofonen til din mobil med minijackstikket (og forlænger). OBS! hvis du har et cover

på din mobil skal du afmontere for at sikre at minijackstikket får korrekt forbindelse.
3. Placer mikrofonen - brug evt. den lille clips for at fastholde mikrofonen enten på tøj eller ved

en fast opstilling på bord. Hvis du har en selfiestang eller anden holder, medbring da denne
til placering af din telefon.

4. Opstil din telefon så du får de rigtige billeder enten stationært eller håndholdt.
5. Tjek at der er ledig plads på din mobil - videooptagelser kræver en del plads.
6. Start din optageapplikation på iPhone eller Android.
7. Lav nu mindst een prøveoptagelse, hvor du tjekker at lyd og billede er som du ønsker. OBS!

husk at tage minijackstikket ud når du skal teste optagelsen.
8. Når optagelsen er færdig kan du efterbearbejde på din app hvis nødvendigt.

Et par videoer til inspirationEt par videoer til inspiration

https://youtu.be/nOI9M8ICHo8

https://youtu.be/XnzAEw0gjRs

Upload til Google drev - fra PCUpload til Google drev - fra PC

Når din video er redigeret - hvis nødvendigt - kan den uploades til dit UCL Google drev.
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1. Log ind på din UCL Google konto og stil dig i den mappe videoen skal ligge i.
2. Klik på NYNY
3. Klik på FiluploadFilupload

1. Brows dig frem til mappen hvor din video ligger.
2. Vælg din video.

1. Vælg din fil
2. Klik på DelDel
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1. Søg dit hold frem.
2. Vælg dit hold.
3. Få link til deling med ret til at se - publicer på Fronter/itslearning

Upload til Google drev - fra mobil (iPhone)Upload til Google drev - fra mobil (iPhone)

1. Åbn din Google Drev app på din mobil, og stil din i den mappe hvor videoen skal uploades
til.
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2. Klik på upload

Tillad at Google Drev får adgang til kamerarullen på din mobil.

1. Vælg din video.
2. Klik på UploadUpload
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Upload går igang - det kan tage lidt tid, afhængig af filstørrelse og internetforbindelse.

1. Marker din fil.
2. Klik på tilføj personer.

Page 49Page 49Videoredigering



1. Skriv starten på dit hold i søgefeltet.
2. Vælg dit hold.

1. Slå linkdeling til
2. Vælg indstillingen Kan seKan se
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1. Vælg dit hold.
2. Klik på send.

OBS! Det anbefales at lave delingsindstillingerne på en PC, da der er flere indstillingsmuligheder
- se vejledningen længere op i teksen.
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