Wskazówki dotyczące
kręcenia filmów

ZAPLANUJ ZANIM
ZACZNIESZ KRĘCIĆ
Zastanów się w jaki sposób chcesz pokazać swoje rozwiązanie i jaki format będzie do tego najlepiej pasował.
Np. możesz sam mówić do kamery, albo udzielać komuś
wywiadu, możesz przygotować film w stylu dokumentalnym,
albo zrobić pokaz slajdów z lektorem. Pomyśl o ponownym
wykorzystaniu materiałów - czy masz już ujęcia albo zdjęcia,
które pomogą Ci przedstawić Twoje rozwiązanie, czy też
musisz kręcić wszystko od początku?

KTO BĘDZIE TO
OGLĄDAŁ?

Twoimi widzami będzie społeczeństwo i jurorzy programu
Digital Imagination. Twoim celem jest opowiedzenie o sobie i
Twoim produkcie, a także jego wpływie na społeczeństwo.

ZNAJDŹ CICHE MIEJSCE
Jeśli udzielasz wywiadu na potrzeby filmu lub się w nim
wypowiadasz, znajdź pokój spotkań lub cichy kąt, w którym
będzie można zrealizować nagranie. Odłuchując nagranie,
upewnij się że głosy są wyraźne, a w tle nie ma nadmiernego hałasu. Unikaj brzęczących lodówek, klimatyzacji,
śmiejących się ludzi w tle. Jeśli potrzebujesz przygotować
napisy, sprawdź nową aplikację CLIPS Apple’a i rewolucyjną
technologię rozpoznawania głosów.

ZNAJDŹ DOBRZE
NAŚWIETLONE MIEJSCE
Najlepsze będzie miejsce koło okna z naturalnym światłem
wlewającym się do środka. Pamiętaj, żeby źródło światła
zawsze znajdowało się przed a nie za Tobą, dzięki czemu
będzie widoczna Twoja postać, a nie tylko jej zarys.

FILM MA BYĆ KRÓTKI
Najlepiej żeby trwał 90-120 sekund.

PAMIĘTAJ O RAMIE
CHARAKTERYSTYCZNEJ
DLA VLOGERÓW
Jeśli stajesz przed kamerą, pamiętaj o poziomym kadrze,
który obejmie Cię od głowy w dół i od klatki piersiowej w
górę. Jeśli nie masz statywu, poproś kogoś o pomoc.

PRZYGOTUJ SIĘ, ALE
MÓW NATURALNIE
Powtórz tekst przed nagraniem, ale potem mów, używając
własnych słów. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego Twoje
rozwiązanie tak bardzo Cię pasjonuje.

BAW SIĘ
Pamiętaj, że chcesz przekonać innych do głosowania na
Twoje rozwiązanie, więc włóż w film nieco swojej osobowości i baw się dobrze, kręcąc go. Uśmiech, śmiech, emocje
- tego oczekujemy.

ZMONTUJ SWOJE DZIEŁO
Niewielkie zmiany w montażu mają olbrzymi wpływ na
końcowy rezultat. Istnieje wiele intuicyjnych narzędzi i programów do edycji filmów po ich nakręceniu. Na YouTube’ie
można też znaleźć liczne poradniki dotyczące montażu.

WGRAJ SWÓJ FILM
Zgraj film z kamery/telefonu na komputer, a następnie
udostępnij go na swoim kanale YouTube albo Vimeo. Link
do wideo umieść na formularzu zgłoszeniowym na stronie
Digital Imagination. Pod przedstawionymi poniżej linkami
dowiesz się, jak wgrać filmy:

