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Mobilhistorier – lige ved hånden! – 4. maj 2019 
V. Henrik Fink Isaksen, video2net.dk 

Kl. 09.00  – 09.30 Introduktion – herunder kaffe, rundstykke m.m. 

1. Introduktion og præsentation af Mobilhistorier og tidligere projekter 
2. Indslag produceret med iPhone, iPad og iMovie til RM, Metroselskab m.fl. 

Kl. 09.30 –  10.00   

• Demo af optagelser med iPhone / iPad – og evt. andre smartphones 
• Kopiering af videoklip mellem 2 enheder v.h.a Airdrop / Dropbox m.m. 
• Overførsel af videoklip fra smartphones til iMovie via Wetransfer mobile 
• Redigering og speak Kinemaster på iPhone / iPad / Android 
• Upload til Youtube / Vimeo / FB m.m. 

Kl. 10.00 – 10.30 

Sæt i gang med iPads/ iPhones samt demo af optage- og redigeringsfunktionen 
Tips til forberedelse, håndholdte optagelser, billedbeskæring, lys, lyd m.m.  
Demo af ekstraudstyr: Mikrofoner, stativer, steadycams, lys m.v. 

Sådan filmer du med iPhones og iPads 

Kl. 10.30 – 11.30 

Øvelse 1: Optagelse, redigering / evt. upload af 1 minuts indslag 

Krav til øvelsen: 

• Konkret handlingsforløb 
• Interview 
• Min. 5 – max. 10 klip  

Emne: Konkret handling - aktivitet på arbejdsplads, information af kunde / 
kollega, instruktion i brug af udstyr, rekvisit eller demonstration af arbejdsgang 
– kombineret med vox pop eller interview 

Kl. 11.30 – 12.00 

Gennemsyn og efterkritik på storskærm med fokus på teknik/ redigering 

https://www.youtube.com/watch?v=qmHZ51vUJaE
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Kl. 12.00 – 12.30 

Frokost  

Kl. 12.30 – 13.30 

Hvad er en god historie, - og hvordan fortæller man den i en mobilhistorie? 
Introduktion til fortælleteknik, manus, genrer og journalistiske greb der virker, 
når man skal kommunikere i korte videoklip på de sociale medier eller til 
intranet og hjemmesider. Herunder præsentation af PKP-modellen i ”Sådan 
fortæller du en tv-historie” fra ”Skarpt skåret” 

Demo af flere redigeringsfaciliteter: lydeffekter, overgange, temaer og 
anvendelse af musik / lyd fra iTunes m.v.  

Hardcode og softcode tekstning af mobilvideo til FB  og andre medier. 

 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Saadan-tekster-du-din-
Facebook-video

Kl. 13.30 – 15.30 
  
Øvelse 2: Reportage + redigering incl. selvvalgt kaffepause 

Optagelse, redigering og evt. upload af egen historie på max. 2 min.  
(Evt. dannelse af 2 mands-hold alt efter udstyr og behov) 

Krav til øvelsen: 
• Bevidst kanalvalg 
• Min. 10 – max. 15 klip  
• Interview 
• Speak 
• Grafik / tema 
• Evt. lydeffekter og musik 

Kl. 15.30 – 16.00 

Gennemsyn og efterkritik på storskærm – helhedsvurdering af indslag. 
Fokus på såvel de fortælletekniske valg som den tekniske udmøntning af dem. 

Kursusprogrammet udviklet af: Henrik Fink Isaksen, www.video2net.dk 
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