
 
Live video met iPhones en iPad 
Met iPhones, iPad wat randapparatuur en de juiste apps, maak je professionele live uitzendingen. 
Bij meercamera registraties wordt de iPad gebruikt voor de regie en audio. En de iPhones zijn de 
camera’s die in verbinding staan met de iPad. Door te schakelen tussen de camera’s laat je de kijker 
een afwisselend beeld zien en maak je een aantrekkelijke live uitzending. 
Het is zelfs mogelijk om foto’s, video’s en tekst mee te schakelen tijdens de uitzending. En heb je 
een powerpoint presentatie dan kan je ook deze mee schakelen in de uitzending. 

Mediakanalen 
Het live uitzenden van je programma kan o.a. via  Facebook, Youtube en Vimeo. Deze kanalen 
bieden ook de mogelijkheid om de uitzending te embedden op je eigen website. Op Facebook kan 
je de uitzending 7 dagen vooraf klaarzetten en aankondigen zodat de doelgroep vooraf wordt 
geïnformeerd.  

Opname en montage 
De live uitzending wordt ook opgenomen op de iPad zodat ja achteraf beschikt over al het 
videomateriaal en dit kan gebruiken voor het monteren van een andere vimeo. De opnames van 
alle geschakelde iPhones worden lokaal op elke telefoon opgeslagen. Ook dit materiaal is geschikt 
voor videomontage. 

Live een video uitzending maken 

De workshop live video is voor iedereen die wil leren om zelf met een iPhone & iPad een 
professionele live uitzending te maken.  Bijvoorbeeld voor een event, rondleiding, presentatie 
of speech zodat mensen die er niet bij zijn toch mee kunnen kijken en worden betrokken bij het 
onderwerp. Na deze training kan je alleen of in teamverband zelfstandig een live uitzending 
verzorgen.
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De workshop 
De workshop bestaat uit een online voorbereiding en een dag praktijktraining voor een groep van 
6-12 personen. In de ochtend behandelen we techniek, de rolverdeling en samenwerking voor een 
live uitzending en maken we een aantal opnames. We werken in groepen van 3-6 personen, elke 
groep zal in de middag een live uitzending gaan maken van 5-10 min.  

Bij voorkeur plannen we de training op een dag dat er een event of gebeurtenis is die we live in 
beeld kunnen brengen. Maar wanneer dat niet lukt dan zetten we e.e.a. in scene en bedenken we 
samen een onderwerp voor de live uitzending. 

Het is in je voordeel wanneer je reeds enige ervaring hebt met het smartphone filmen en 
bijvoorbeeld bij ons de workshop ‘filmen met je smartphone’ hebt gedaan. 

Wat je nodig hebt 
Voor de workshop heb je een iPhone nodig vanaf model 6s en eventueel een iPad vanaf model 2. 
Op locatie is een sterke wifi verbinding nodig of ethernetaansluiting voor onze wifi-router. 
Wij verzorgen de andere apparatuur voor de workshop en zullen je tijdens of na de workshop 
adviseren over de basisuitrusting die nodig is om live uitzendingen te verzorgen. 
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