
Filmpjes kijken, keitof! Maar probeerde je zelf al eens iets te maken? WAT WAT zet je op weg!

Je hoeft helemaal geen duur materiaal te hebben om een leuke video te maken. Met je

smartphone kom je best al een heel eind.

Voor je begint met filmen

Zorg ervoor dat voordat je begint met filmen, je exact weet wat je in beeld wil brengen. Zet eerst

kort je scenario op papier. Hoe concreter dat scenario is, hoe beter.

Denk goed na over je eerste beeld en je laatste beeld. Waarmee wil je de aandacht grijpen?

Welke boodschap geef je op het einde van je video mee? Een goed verhaal heeft een begin,

midden en een slot en voor video's is dat niet anders.

Stilte voor opname en actie!

Niet zo snel. Voor je op de 'record'-knop klikt, ga je best op een slimme plaats staan.

Als een goede plaats gekozen hebt, kan je beginnen met filmen.

Denk ook na over waar je je filmpje wil verspreiden.

Door Mediaraven 11-24 jaar

HOE MAAK IK ZELF EEN FILMPJE?

Film je niet tegen het licht?•

Ben je niet zichtbaar in de reflectie van een raam of spiegel?•

Kan je niet vallen als je je verplaatst?•

Kies je voor YouTube? Houd je smartphone dan horizontaal.•

Deel je 'm je via Instagram Stories? Dan maak je beter een verticale video.•



Verticaal video kijken versus horizontaal video kijken

Ken je cameratechnieken een beetje.

Voor de cameraman, -vrouw, -x in wording, een korte verklarende woordenlijst:

Vraag altijd toestemming aan personen waarvan je opnames maakt om in beeld te komen.

Montage

Nu je al je opnames gemaakt hebt, is het tijd om je verschillende beeldfragmenten aan elkaar te

hangen.

Experimenteer met effecten en overgangen, maar overdrijf er niet mee. Probeer je video zo kort

en krachtig mogelijk te maken. Ook beelden die niet bijdragen aan je verhaal, schrap je tijdens je

montage.

Je mag niet zomaar een nummer van Brihang of Bring Me The Horizon gebruiken. Bekende

muziek is vaak auteursrechtelijk beschermd en je kan een boete krijgen als je ze toch gebruikt. Kies

daarom voor rechtenvrije muziek zoals van Bensound of Incompetech.

Ga je voor een wide shot of een close up?•

Film je vanuit vogelperspectief of kikvorsperspectief?•

Wide shot: je gaat heel ver staan van het onderwerp dat je in beeld brengt.•

Close up: je brengt je smartphone heel dicht bij het onderwerp dat je filmt. Je maakt de sfeer

intiemer.

•

Vogelperspectief: je maakt je groot. Het onderwerp dat je in beeld brengt, lijkt nu klein.•

Kikvorsperspectief: je maakt je klein. Het onderwerp dat je in beeld brengt, lijkt nu groter.•

Pan: camerabeweging van links naar rechts en vice versa.•

Tilt: camerabeweging van onder naar boven of vice versa.•

Lift: je brengt je camera van boven naar onder zoals een lift zonder te kantelen.•

Dolly: je gaat met je camera dichter of verder van je onderwerp met behulp van een

karretje.

•

https://www.bensound.com/
https://incompetech.com/


Verspreiding

Je video is klaar en mag gezien worden! Afhankelijk van waar je je video deelt, kan je een

preview, titel, beschrijving of hashtag toevoegen. Hoe meer extra informatie je bij je video

voorziet, hoe beter die gevonden zal worden.

Zwier je een filmpje online? Vraag dan altijd toestemming van de persoon die erop staat.

Apps en programma's

Vloggen!

Op je computer staat er waarschijnlijk al een programma waarmee je video's kan monteren,

zoals Windows Movie Maker of iMovie. Experimenteer ermee en zie wat je ermee kan

doen. Je zal merken: het is eenvoudiger dan je denkt.

•

Ook voor je smartphone en tablet bestaan er heel wat gratis apps om filmpjes mee te

maken. Met Vigo Video maak je een filmpje van een reeks foto’s. En ook met Animoto kan je

korte filmpjes van 30 seconden maken.

•

Wil je het iets professioneler aanpakken? Dan heb je voor Windows de app Videopad.•

Nog straffer is Adobe Première. Voor dat programma moet je wel betalen en het neemt

nogal veel plaats in op je computer.

•

http://www.vigovideo.net/
https://animoto.com/
https://www.nchsoftware.com/videopad/download-now.html
http://www.adobe.com/be_nl/products/premiere.html


Met de webcam uit je laptop, gsm of tablet kan je in een videoboodschap aan de hele wereld

laten weten wat je bezighoudt.

Weet je niet goed hoe je eraan begint? Bekende vlogster KellykuUh geeft je acht tips.

http://weetewa.blogspot.be/2014/07/de-9-gouden-vlogtip-volgens-kellykuuh.html

