
‘live’ streamen met de iPhone/iPad

WiFi Drents Museum
wachtwoord: 



 

mailto:mail@onswerk.tv


Wie zijn wij?



Wie zijn onze cursisten?



Opnametips: kader - kijkrichting - locatie

Switcher Studio - meercamera registratie

Switcher Studio - opname met enkele camera 
Hulpmiddelen: statief, microfoon etc.

Praktijk oefening Swither Studio

Aanmaken uitzending Social Media - Facebook

Programma - ochtend | 10.00 - 12.30 uur

Programma - middag | 13.00 - 16.30 uur

Live uitzenden in teamverband met praktijkoefening
Evaluatie en afronding



Ruimte voor de rivier

Deze video werd gemaakt met de iPhone



Houden we de telefoon horizontaal of verticaal

Beide kan, Switcher neemt in beide gevallen 
‘landscape’ op, alleen de vormgeving van  
de te schakelen content is anders.



Een paar voorbeelden

de close-up en het mediumshot
het (tegen)licht
het kader



De achtergrond en de uitsnede

het mediumshot (of halftotaal)

de medium close-up

de close-up



De achtergrond en de uitsnede



De achtergrond en de uitsnede



De achtergrond silhouet



De achtergrond overbelicht



Het kader en de kijkrichting



De hulpmiddelen microfoon en koptelefoon



De hulpmiddelen statief en stabilizer



De hulpmiddelen: een powerbank



De hulpmiddelen: je eigen fantasie



Instellingen app (GJ)



Instellingen app (GJ)



schoonmaken lens



Microfoon



praktijk: testen geluid



Praktijkoefening Switcher Studio
Teams van 2 personen



Lunch



Middagprogramma

Werken met Switcher Studio

Praktijkoefening met Switcher Studio

Demo live uitzending voor Facebook klaarmaken

Evaluatie

Tips, vervolg en afsluiting



Voorbeeld live uitzending  

Museum Hilversum
Tentoonstelling zilveren camera





Switcher Studio op iPad

Werken met max. 9 iPhones

Live chat correspondent

Programmeren van uitzendingen social media

Foto’s, video’s en presentaties en titels









Praktijkoefening Switcher Studio

Live uitzending op Facebook account van Ons Werk





Twee teams van 6 personen

Team 2: videomontage en live uitzending kijken/vragen stellen

Team 1: voorbereiding en live uitzending van 10-15 min 
- 1. Spreker (conservator)
- 2.  Verslaggever 
- 3. Camera 1
- 4. Camera 2 
- 5. Regie - Schakelen met Switcher Studio
- 6. Redacteur - Social Media bijhouden en kijkersvragen inbrengen

Opdracht



Tijdschema

Arjan - Live Uitzending

Team 1:
14:00 - 14.45 uur voorbereiding 
14.45 - 15.00 uur live uitzending

Groepen wisselen

Team 2:
15.00 - 15.45 uur voorbereiding
15.45 - 16.00 uur live uitzending

Gertjan - Videomontage iPhone

Team 2:
14:00 - 14.45 uur demo videomontage 
14.45 - 15.00 uur live uitzending kijken en vragen stellen

Groepen wisselen

Team 1:
15.00 - 15.45 uur demo videomontage
15.45 - 16.00 uur live uitzending kijken en vragen stellen



Evaluatie live uitzending



Switcher Studio abonnement



Streaming diensten - gratis



Streaming diensten



Vragen, nu of in de toekomst?   mail@onswerk.tv

 

mailto:mail@onswerk.tv

