
Snel een video online delen

onswerk 
gertjan straalman 
arjan van genderen



Wat gaan we doen?

opnametips: kader - kijkrichting - locatie

statief - microfoon 

welke apps?

een korte clip maken

video inkorten in app iPhone/smartphone

publiceren naar Twitter



De camera app’s

standaard camera app’s iphone en android



Een paar voorbeelden

de close-up en het mediumshot
het (tegen)licht
het kader
recht in de camera
locatie/kleding



De close-up, het half totaal en het totaalshot



De close-up, het half totaal en het totaalshot



De close-up, het half totaal en het totaalshot



Zet het onderwerp mooi in het kader



Zet het onderwerp mooi in het kader



Kijk uit voor te veel tegenlicht



locatie/kleding



Houden we de telefoon horizontaal of verticaal

Beide kan, wij geven de voorkeur aan horizontaal 
omdat op dit op computerbeeldschermen het  
mooiste resultaat geeft.



De hulpmiddelen statief en stabilizer



De diverse microfoons
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praktijk: testen geluid

Maak een korte opname 
en wrijf met je vinger over 
de microfoon. Bij terug- 
luisteren hoor je dat duidelijk.



schoonmaken lens



controleer geluid voor opname
start opname

praktijkopdracht

neem korte quote op

Kies een uitsnede, maak tijdens opname geen zoom bewegingen.

- informatie 
- betekenis 
- schadebeperking



Een video voor Twitter mag niet langer dan 2 minuten  
en 20 seconden duren. 
De minimum resolutie is 32 x 32 en de maximum resolutie 
1920 x 1200. 
Wij gebruiken 1920 x 1080. 
De ondersteunde formaten zijn MP4 en MOV.



Maak in tweetallen van elkaar een korte video met een 
‘crisis’ boodschap. 

De boodschap moet er achterelkaar opstaan.  
(We gaan niet monteren)  
Maak zonodig een tweede take, of een derde, of…. 



Je kunt op twee manieren je clip inkorten: 
- in Foto’s ga na je clip en klik op wijzig 
- vervolgens schuif je naar het beginpunt 
- indien nodig maak je ook een nieuw eindpunt

Je kunt dit ook in Twitter doen. Als je de clip via 
meerdere kanalen wilt verspreiden is de voorkeur 
dit in Foto’s te doen.





open je Twitter account

maak introtekst met 
bijbehorende #

publiceer clip
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