Starterskit
In dit document geven we je een overzicht van de basis van filmen; en ook
welke video’s en artikelen van de Videomakers daarbij nuttig zijn.
Als je gaat filmen, zijn er een aantal dingen die van belang zijn om te leren.
Namelijk:
1. Storytelling & beeld
2. Techniek: camera’s, licht, geluid, e.a.
3. Montage: computers, programma’s & workflow.
We zullen bij elk van deze drie onderdelen even stilstaan.
Alvast een eerste tip: we linken
hieronder een heleboel
video’s. Dat kost je dus best
wat tijd om allemaal te
bekijken. Maar wist je dat je op
Youtube de afspeelsnelheid
kan aanpassen? Wij bekijken
zelf onze eigen video’s vaak
op snelheid 1,5! Kijk, hier zit die
functie
Trouwens, als je vragen hebt aan ons, kun je die altijd stellen onder onze
Youtube video’s of onderaan onze artikelen op onze site. We doen altijd ons
best daar zo snel mogelijk op te antwoorden.
En mis je nog iets in dit document? Laat het ons vooral weten!
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1. Storytelling en beeld.
Dit is nummer 1, omdat het belangrijker is dan de techniek. Uiteindelijk gaat
het er met video om dat je een goed verhaal gaat vertellen, op zo’n manier
dat je je doel bereikt.
• Over storytelling
Als je video’s gaat maken, zijn er heel veel soorten video’s waar je uit kan
kiezen. Je kan een enkele video maken, zoals een promo voor je bedrijf.
Maar als de Videomakers houden wij natuurlijk van het maken van een serie
video’s.
• Onze tips voor het maken van een serie
Wij raden altijd aan om een script te schrijven vóór het filmen. Dat hoeft niet
heel ingewikkeld te zijn, maar het helpt enorm tijdens de filmdag.
• Alles over het schrijven van een script
Naast denken over de inhoud is het slim om – voordat je de camera uit de
kast trekt – na te denken over de beelden die je wil maken.
• Een storyboard kan daarbij handig zijn

2. Techniek: camera’s, licht, geluid, ea
Wij zeggen altijd: de beste camera is de camera die je hebt. Je hebt dus niet
per se een fantastische, dure camera nodig om toch je verhaal goed te
kunnen vertellen.
Filmen met een smartphone
Een smartphone kan al goed genoeg zijn; schaf daar dan wel nog even wat
extra accessoires bij aan.
• Smartphone accessoires
• Pro tips voor filmen met je smartphone
• Stel je iPhone goed in
• Stel je Samsung telefoon goed in
Algemene camerainstellingen
Op je camera of smartphone zijn er altijd veel mogelijkheden om in te stellen.
In deze video’s nemen we de belangrijkste instellingen met je door:
• MP4 of MOV?
• HD of 4K
Licht
En dan zijn er, naast de camera, nog meer zaken om aan te denken.
Ten eerste: licht. Hier de basistips:
• De basis van licht
• Witbalans
• Het bereik van je camera (aanrader!)
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Stabiel filmen
Zorgen dat je video een beetje stabiel oogt, is ook aan te raden. In deze
video bespreken we de opties voor het stabiliseren van je camera:
• Stabiel filmen
Geluid
Geluid is misschien nog wel belangrijker dan beeld! Hierbij ons overzicht:
• Welke microfoon gebruik je
• Audioproblemen voorkomen
Onze tips voor de juiste spullen
Wil je spullen gaan kopen of huren? We hebben een aantal artikelen waarin
we tips geven over onze favoriete apparatuur.
• Over lampen
• Over microfoons
• Over statieven
Tips over camera’s zijn nog wel het lastigst, omdat vooral camera’s snel
verouderen en wij niet altijd bijhouden welke camera’s op dit moment hot
zijn. We hebben wel een artikel over de soorten camera’s die er zijn en een
video over de overwegingen als je moet kiezen.
• Soorten camera’s
• Hoe kies je een camera?

3. Montage: computers, programma’s & workflow.
En dan is het tijd voor de montage. De eerste vraag is dan: waarop ga je
monteren?
• Onze favoriete montageprogramma’s
In het artikel linken we ook alle basis tutorials voor de verschillende
programma’s die we al hebben gemaakt.
Echter: monteren is meer dan techniek. Hierbij een aantal video’s om je
montage op een hoger level te tillen:
• Waar knip je?
• 5 tips voor een profi edit
• De juiste muziek
En dan, als je montage klaar is, moet je de video exporteren uit je montage
programma.
• Video’s exporteren
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4. Tot slot
Het is een flink overzicht geworden!
Mocht je nu denken, wat veel informatie 😳 we hebben ook online cursussen,
waarbij we stap voor stap door al deze informatie heen lopen. Die cursussen
vind je hier.
Veel filmplezier!
Grietje & Riske
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