FILMEN MET ??
CAMCORDER, FOTOCAMERA , MOBIEL, PAD

CAMCORDER
Voor ons bekend gebied.
Uiteraard kennen we de voordelen van ons eigen materiaal.
Opslag op tape (DV/HDV) of SD/SDHC card (veel GB’s mogelijk)
Veel mogelijkheden m.b.t. instellingen lens (tot ….. X zoom), belichting en geluid.
Veel mogelijkheden met instelling witbalans.
Teveel licht verhelpen met grijsfilter.
Gebruik van filters voor correcties en effecten.
Elk montage programma voor HDV/SD, AVCHD bruikbaar.

Nadeel: niet altijd beschikbaar

Kwaliteit van de films:
Camcorder nog niet zo
slecht
Beeldkwaliteit bij
compact camera's en
mobieltjes loop sterk
uiteen.
Natuurlijk spelen ook
andere factoren een rol
bij de keuze.

Opm:
kwaliteit vaak nadelig beïnvloed door slechtere geluid.

WE GAAN FILMEN …..
Hebben we alles bij ons?
Statief - check.
Microfoon - check.
Lampen - check.
iPhone – ……..
Ah…
Bedoel je niet de video camera?
Maar dat is tegenwoordig al niet meer vanzelf sprekend.

MOGELIJKHEDEN
1. Gewone “compact camera”
2. Compacte “systeem camera”
3. Spiegelreflex camera
4. Smartphone
5. Smart Camera
6. Pad

1. GEWONE COMPACT CAMERA
Wie niet meer dan 10 keer zoom nodig
heeft en niet de hoogste eisen stelt aan
instelmogelijkheden, koopt een gewone'
compact camera.
Compact camera's zijn klein en licht en
daardoor makkelijk mee te nemen.
Ze zijn minder dan 3 cm dik en wegen
tussen de 100 en 200 gram.
Ze hebben eigenlijk nooit een optische
zoeker, dus je moet het scherm gebruiken
om te zien wat je fotografeert.

FOTOCAMERA (COMPACT CAMERA)
Nadelen:
Niet altijd beschikbaar.
Zoomen niet gemakkelijk (maar is dat een nadeel ?)
Kwaliteit minder dan van een spiegelreflex
Voordelen:
Mogelijkheden afhankelijk van type camera.
Vaak al in 1080p te filmen
Instelling van belichting, brandpunt en scherpte.
Minder problemen in toeristencentra / cultuur / musea dan met camcorder
(als je doet alsof je een foto maakt)
Als camera WiFi heeft is doorsturen mogelijk.

2. COMPACTE SYSTEEMCAMERA
Wie spiegelreflexkwaliteit wil, maar liever
niet zo'n grote camera, komt uit op een
compacte systeemcamera.
Wel verwisselbare lenzen en grotere
beeldsensor, maar geen spiegelsysteem
in de behuizing. Het voordeel daarvan is
dat de lenzen dichterbij de sensor kunnen
worden geplaatst. De afstand is korter,
daardoor zijn de lenzen een stuk lichter en
kleiner dan de lenzen van een
spiegelreflexcamera. In combinatie met
een kleinere body is een systeemcamera
doorgaans kleiner en lichter dan een
spiegelreflexcamera.

3. SPIEGELREFLEX

Een spiegelreflexcamera heeft een
verwisselbare lens. Los verkrijgbare
lenzen en andere accessoires moeten
van hetzelfde systeem zijn.
Gemiddeld zijn spiegelreflexcamera's
sneller dan compact camera's.
De belangrijkste verschillen met compact
camera's zijn de verwisselbare lenzen en
de grotere beeldsensor, waardoor je
onder andere meer mogelijkheden hebt
om met scherptediepte te spelen.
Spiegelreflexcamera’s werken door de
grotere sensor beter bij weinig licht.

FOTOCAMERA (SPIEGELREFLEX)
Nadelen:
Niet altijd beschikbaar.
Zwaarder dan een consumenten camcorder.
Zoomen niet gemakkelijk (maar is dat een nadeel ?)
Voordelen:
Mogelijkheden afhankelijk van type camera.
Aanwezige lenzen kunnen worden gebruikt.
Instelling van belichting, brandpunt en scherpte.
Bij spiegelreflexcamera veel mogelijkheden mbt scherptediepte.
Hoge kwaliteit beelden haalbaar

Film over voor- en nadelen van een spiegelreflex

Film 1 (3”40”)

Voorbeeld speelilm “Nocturne” met Canon EOS 1D Mark IV

Film 2 (4’40”)

EXTRA VOOR SPIEGELREFLEX

*
•
•
•

Monitor
Microfoon met windkap
Geluidsrecorder
Statief

SUCCESVOL FILMEN MET JE FOTOCAMERA
Tips van Roy Wanders:
(professioneel fotograaf en tegenwoordig ook maker van korte films)
Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat je met een
fotocamera kon filmen.
Tegenwoordig zit op vrijwel iedere digitale camera een filmfunctie.
Maar een goede fotograaf is niet automatisch ook een goede filmer.
Een mooi filmpje maken met je fotocamera is nog best lastig.
Met deze 5 tips gaat het je wel lukken!

1 BEGIN MET EEN PLAN
Een goede voorbereiding en een plan vormen de basis van een mooi resultaat.
Neem hiervoor dan ook je tijd.
Maak je een portret van iemand? Overleg dan met diegene die je gaat filmen wat
hij of zij van het filmpje verwacht en stem dat af met je eigen ideeën.
Maak ook een kort scenario, een blauwdruk van je filmpje met de beschrijving
van de verschillende scenes.
In dit scenario schets je de shots zoals je die voor ogen hebt en geef je duidelijk
aan wat het camerastandpunt en -richting gaan worden. Dit geeft je een houvast
waar je tijdens het filmen en de montage op kunt terugvallen

2 HET KISS-PRINCIPE
Keep It Simpel Stupid!
Met andere woorden; maak het je niet onnodig moeilijk.
Je krijgt al snel mooie resultaten wanneer je duidelijk scherpstelt
op je onderwerp en zorgt voor een onscherpe voorgrond die
diepte geeft in je beeld. Hetzelfde geldt ook voor je achtergrond;
kies een mooie, rustige en onscherpe achtergrond en varieer
vervolgens met verschillende standpunten.
Film daarnaast korte scenes die je variatie bieden in de
montage, want niets is zo saai als een stuk film van een halve
minuut waarin je weinig variatie in je standpunt hebt toegepast.

3 GEBRUIK EEN CAMERADOLLY OF SCHOUDERSTATIEF
De filmfunctie op fotocamera's is de laatste jaren steeds beter geworden.
Toch is de behuizing van de fotocamera niet ideaal als het om filmen gaat.
Er zijn verschillende oplossingen om het filmen met je fotocamera
makkelijker te maken.
Het meest voor de hand liggend is het gebruik van een (video)statief.
Dit levert echter vrij statische beelden op omdat je je tijdens het filmen
niet kunt verplaatsen.
Met een schouderstatief, een videorig heb je meer vrijheid.
Maar overweeg zeker ook het gebruik van een cameradolly.

4 MUZIEK BEPAALT HET TEMPO VAN JE FILM
Met muziek staat of valt je productie!
Muziek voegt niet alleen emotie toe, maar bepaalt ook het tempo van je
film. De beats in een muzieknummer bieden je een prima houvast om
overgangen te maken in de uiteindelijke montage van je filmpje.
Durf te kiezen voor een hoog tempo in je film. Zeker in de huidige
beeldcultuur die alsmaar sneller wordt.
Let wel op, je kunt niet zomaar een muzieknummer gebruiken voor je
filmpje!
Als je je film voor commerciële doelen maakt of in het openbaar gaat
vertonen, moet je je als filmmaker registreren bij een organisatie als BumaStemra of zelfs toestemming hebben van de artiest of rechthebbende zelf.

5. HOUD HET KORT EN BOEIEND!
Denk tijdens het filmen en bij de montage na voor wie je
filmpje bedoeld is en houd het kort en boeiend!
Dit geldt voor een commercieel filmpje maar ook voor een
eenvoudig vakantiefilmpje. Maak je een vakantiefilmpje voor
jezelf, als een herinnering of ook om aan anderen te laten
zien? Zelf kijk je er met andere ogen naar.

FILM “ENERGY” VAN ROY WANDERS

Film 2a (2’17””)

60 SECONDS: A PORTRAIT OF ROGER RUTTEN

Film 2b (2’18””

FILMEN MET JE REFLEX: VERGEET DE AUDIO NIET!
VERSTAANBAARHEID MOET OPTIMAAL ZIJN
De meest onderschatte factor die het verschil kan
maken tussen professioneel filmen of niet is het
geluid dat je bij de beelden hoort.
Elke camera heeft een ingebouwde microfoon, maar
om eerlijk te zijn: niets klink zo slecht als de klank
opgenomen in je toestel. Als we naar beelden kijken
en we zien iemand praten of een handeling
uitvoeren, willen we dat duidelijk en met zo weinig
mogelijk omgevingsgeluid horen.
Een extra microfoon is altijd beter.
De verstaanbaarheid moet optimaal zijn. Daarom is
het type microfoon dat we gebruiken van groot
belang.

AUDIORECORDER

Wil je nog een stap verder gaan, dan kun je
een beroep doen op een externe
audiorecorder. Een budgetvriendelijke
oplossing om verschillende audiokanalen op
te nemen met een veel betere kwaliteit. De
meeste hebben ook al een stereomicrofoon
aan boord.
Het voordeel als je filmt met een
reflexcamera is dat het geluid altijd wordt
opgenomen door de interne microfoon.
Daardoor heb je een referentie die al
synchroon loopt met je beelden.

4. SMARTPHONE
Manusje van alles!
Bellen
Internetten
Foto’s maken
Filmen
Films bewerken
Films versturen
Etc.….

In onze broekzak of aan de riem zit een filmcamera
die vele malen beter is dan Hollywood
mogelijkheden van begin vorige eeuw !!!!!

SMARTPHONE
De smartphone is het Zwitserse zakmes van de eenentwintigste
eeuw.
Met bijvoorbeeld de iPhone kunt u bellen, sms'en, skypen,
internetten, appen, internetbankieren, fotograferen én filmen.
En die laatste twee zaken doet een modern toestel zo goed dat u
zich kunt afvragen of u nog wel een losse foto- en videocamera
nodig hebt.

MOBIELTJE
Altijd bij de hand.
Beperkte instelmogelijkheden.
Kwaliteit afhankelijk van camera in mobiel (720p of meer).
Vaste hand nodig want statief ontbreekt.
Soms opzetstukken voor filmen leverbaar.
Doorsturen beelden direct mogelijk.

KUNT U ME NU HOREN?
De eerste video’s die met een smartphone werden gemaakt
waren geluidsfilms en met name muziek films.
Daar was een goede reden voor. Je kon je laten zien en horen.
De kwaliteit van het geluid is echter vaak niet wat je zou wensen.
Maak daarom gebruik van een extra recorder, bv zoom

FERRY PIEKART EN “GOEDE MORGEN”
Ferry Piekart is het grootste deel van een jaar bezig geweest met het maken van
een korte film op zijn iPhone.
Naast zijn werk als columnist bij de MacFan -een twee maandelijks tijdschrift met
alles over de producten van Apple- is hij bezig geweest met het schrijven van een
script, maken van storyboards, het filmen, monteren en na bewerken van de
korte film Goedemorgen!

FERRY PIEKART OVER IPHONE
FILM “GOEDE MORGEN”

Film 3 (2’30”)

STATIEF OF EXTRA STEUN ….
Wellicht heb je geen zin om, bijvoorbeeld op een verjaardag, de hele tijd
die telefoon in je handen te houden, maar vergeet niet hoe we dat
vroeger oplosten: met een statief!
Een statief(je) – en die zijn er meer dan genoeg voor je smarpthone – is
sowieso geen slecht idee voor de kwaliteit van het shot, maar dat zal
niet voor iedereen relevant zijn.
Het zorgt er in ieder geval wel voor dat je vaker langere shots neemt,
waardoor je tenminste weer leuke homevideo’s kunt maken.

WISH LIST …

(SMARTPHONES).

Film 3b (3’27”)

5. SMART CAMERA
IFA 2012:
Samsung GALAXY Camera: een
camera waarmee je kunt bellen
Photokina 2014:
Meerdere leveranciers met
vergelijkbare mogelijkheden.
Geheim:
Besturingssysteem Android 4.1
(Jelly Bean) geeft camera dezelfde
mogelijkheden als je smartphone
Mobiele internetverbinding via 3G, 4G
en Wi-Fi.

6. PAD

Wonder van de techniek !
Je kan er eigenlijk alles mee door de
grote hoeveelheid apps die te krijgen zij
voor zowel de iPad’s als Android
systemen.
0.a.
Maken van een script en draaiboek
Filmen en bewerken van films.
Versturen van films

FILMEN MET IPAD / IPHONE
Wie had tien jaar geleden ooit gedacht dat je hoge kwaliteit video's zou kunnen
vastleggen met je mobiele telefoon of een Pad?
Bizar of niet, het is wel realiteit en het heeft de manier waarop we filmen drastisch
veranderd, maar helaas niet altijd ten goede.
De kwaliteit van homevideo is er namelijk niet bepaald op vooruitgegaan.
Hoe kun je de filmpjes toch zo professioneel mogelijk schieten?

TIPS FILMEN MET IPHONE EN IPAD
Een paar tips als je filmt met je iPhone of iPad:
• Hou het simpel, probeer geen moeilijke dingen of nieuwe
technieken.
* Probeer stabiele shots te maken.
* Film iets waar je gepassioneerd over bent.

Met alle technologieën van deze eeuw worden de mogelijkheden
groter en de toegankelijkheid tot film productie gemakkelijker.
Filmmakers hebben de mogelijkheid hun talenten te laten zien op
een goedkope en snelle manier

NOG WAT TIPS …..
Het verticaal vastleggen van filmpjes komt de kwaliteit van video niet ten goede.
Denk na over wat je filmt
Met onze smartphones denken we vaak een stuk minder goed na.
Een leuk moment? Snel! Pak je smartphone en leg het vast.
Film langer, niet vaker
Als je een telefoon hebt vol filmpjes van tien seconden met leuke fragmenten,
dan is het bijna onmogelijk om daar een compilatie van te maken.
Het is heel eenvoudig op te lossen, door ook af en toe wat filmpjes te maken die
een paar minuten duren.

TIPS BIJ OPNEMEN IPAD EN IPHONE
★ Houd de iPhone in landscape! (home button naar rechts !!)
★ Houd de iPhone (indien mogelijk) met twee handen vast
★ Houd je ellebogen tegen het lichaam aan gedrukt voor meer stabiliteit
★ Probeer te steunen tegen een deurstijl, boom, tafel,
grond of iets anders stabiels
★Let er op dat je horizon recht is

VIDEO BEWERKEN OP IPHONE EN IPAD
Videobewerking met de standaardapps op de iPhone en iPad
stelt op zich niet zoveel voor: je kunt de video inkorten, maar niet
veel meer.
Je kunt geen titels aanbrengen, overgangseffecten toevoegen of
meerdere videofragmenten achter elkaar plakken.
Het moet dus in één keer goed gaan.
Gelukkig zijn er steeds meer video-apps waarmee je de video
veel beter kunt bewerken.
Denk daarbij aan iMovie en ook Pinnacle Studio voor iPhone en
Pad.

LEUKE APPS
App’s waarmee jij in de voetsporen van Ferry Piekart kunt treden.
1. Het script – Pages
Gebruik gemaakt van Pages.
Standaard op iPhone, iPod en iPad.
Nadeel: kleine schermpje, extra toetenbord handig (Noodzakelijk).
2. Filmen – FilMicPro
Opnemen van de film is iets meer dan op de rode knop drukken.
Gefilmd met de App FilMicPro. Je kunt de focus vast zetten, de witbalans kiezen zo zorg je ervoor dat niet elk shot een andere kleur heeft en de acteurs niet blauw
over komen.
De framerate, hoeveel beeldjes per seconde er opgenomen worden, kan worden
gekozen.

3. Monteren – iMovie
Het monteren van de film is de grootste uitdaging geweest.
Het scherm is niet wat je gewend bent aan je laptop of zelfs de grote
computer thuis.
Het kleine schermpje van de iPhone maakt het een monniken werk om
alles goed te krijgen
Ferry is hier dus ook heel veel tijd aan kwijt geweest.
Het monteren deed hij met de standaard Apple App, iMovie.

Film opnemen met iPad en montage op iPad (ca 8 min)
Conclusie: “Kinderen kunnen de was doen …”

Film 4 (8’24””)

Nu nog blijven filmen.

VIDEO’S UITWISSELEN
Ben je van plan om je video’suit te wisselen met anderen, dan heb je
een paar mogelijkheden. Je kunt de video via e-mail en iMessage
versturen of bij YouTube uploaden.
Denk ook aan Dropbox en iCloud.
Bij het versturen van een video per e-mail zal de video worden
gecomprimeerd en opgeslagen als QuickTime-filmpje
(formaat: .mov).
Ben je YouTube-gebruiker, dan zul je eerst moeten inloggen met je
YouTube-accountgegevens.
Daarna vul je een titel, omschrijving, tags en categorie in. Met een
druk op de knop Publiceren zal de video naar YouTube worden
gestuurd.

ACCEPTEREN
Het zou best ook gewoon zo kunnen zijn dat de aard van
homevideo’s langzaam maar zeker aan het veranderen is, en de
tijd dat we met z’n allen naar een video van 10 -15 minuten
zaten te kijken, achter ons ligt.
In dat geval is homevideo het af en toe vluchtig kijken naar een
filmpje van tien seconden en daar om lachen, en moeten we dat
misschien wel gewoon accepteren.
Het zou jammer zijn, omdat er iets moois uit de geschiedenis
verloren raakt, maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook op
grote schaal gebeurd met fotoalbums in de kast.

ONTWIKKELINGEN ?
We zien een steeds meer naar elkaar toegroeien van videocamera’s en
fotocamera’s waarmee video mogelijk is.
* Videocamera’s hebben een “foto mode”
* Fotocamera’s hebben een “video mode”
Daarnaast zijn smartphones en pads niet meer weg te denken als opname
apparaat,
Factoren die een rol spelen bij de keuze zijn: kwaliteit, prijs, gewicht en
gebruiksgemak.
Voorbeelden van ontwikkelingen waren te zien op de laatste Photokina in
Keulen.

Film 6 “Nieuws van de Photokina 2014”
(10’01”)

NOG EEN VOORBEELD ….

Film 5 “One step forward” (4’26”)

Eigen ervaringen leden met:
1. Spiegelreflex camera
2. Ander type camera
3. iPhone en andere modellen met video mogelijkheden
4. iPad en pad’s van andere leveranciers

