REDIGER PÅ DIN MOBIL

REDIGER PÅ DIN MOBIL
Når du er færdig med at filme, er du klar til at skal redigere dit
materiale til en færdig film.

Det kan være en god ide at gennemse dit materiale inden du
henter det ind i et redigeringsprogram.
Er du på en iPhone kan du vælge Appén Fotos og trykke på
Album - og hvis du kører ned i bunden af skærmen, er der en
overskrift der hedder Medietyper, hvor du kan vælge Video, så
viser den kun alt det materiale der er levende billeder.

Her kan du kigge videoklippene igennem og give dem du ønsker
at bringe ind i dit redigeringsprogram et hjerte - og eventuelt
slette de klip der slet ikke er egnede.
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Der er mange programmer til mobiltelefonen der kan hjælpe dig.
Er der et program du er vant til at bruge, så hold fast i det. Det kan
være du bruger iMovie, Adobe Premiere Rush, Kinemaster,
FilmoraGo eller noget helt andet.
Et gratis program der er nemt at bruge hedder Quik og er lavet af
firmaet GoPro, der producerer små actionkameraer. Men
programmet kan bruges af alle. Du kan hente det i App Store eller
på Google Play.

Når du åbner programmet trykker du på + for at begynde et nyt
projekt.
Her kommer alt det materiale frem, der ligger af fotos og video på
din mobil.
Du kan vælge at se alt, fotos eller video.
For lettere at se dem vi valgte ud, kan du trykke på overskriften i
toppen af skærmen hvor der står “Recents” så dukker der et
faneblad op hvor du kan trykke på “Favorites” - så ser du kun de
klip der ligger på din mobil der har fået et hjerte. De nyeste favorit
valgte klip ligger i bunden af listen.
Så trykker du på de klip du skal bruge. Den ligger dem ind i den
rækkefølge du vælger dem. Du kan godt rette i den rækkefølge
senere.
Til sidst trykker du på “Add” oppe i højre hjørne
Så bringer den dig ind i redigeringsprogrammet og har faktisk
klippet en video til dig med tekst, musik og det hele. Men vi vil jo
gerne klippe vores egen film, så det kræver lige, at vi retter lidt i
det den har hentet ind.
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Under videoen ligger en række temaer du kan vælge. Vi vælger
“Raw” som er den, der ikke tilfører en række effekter.

Hvis du klikker på noden kan du vælge musik. Bladrer du til højre i
det katalog der er i bunden af skærmen, vil du få en kasse der
hedder “my music”. Den vælger du, og med pilene ovenfor kan du
vælge “music library” som du trykker på.
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I den lysegrå topstribe vælger du + tegnet og trykker på “browse” i
bunden af skærmen.

Vælg “seneste” i bunden af skærmen og så skulle musikken du
hentede ned tidligere gerne dukke op. Du trykker på den salme du
har hentet ned.

Nu har du lyd og billeder klar til dit projekt.
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Hvis du trykker på ikonet med pilen i bunden af skærmen - dukker
klippene op i den rækkefølge de er hentet ind.

Rækkefølgen kan du ændre ved at trykke på klippet og holde
fingeren nede og trække det hen til det nye sted du ønsker det skal
være på.
Du kan også trække det ned ned i papirkurven, hvis du ønsker at
slette det
Hvis du trykker på blyanten, kan du lave en række ændringer på
klippet.

Programmet kan godt have rettet i hastigheden på dit klip. Så klik
på “speed” ikonet indtil der i vinduet står “regular”
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Ønsker du eksempelvis at ændre på varigheden af klippet, kan du
vælge “trim”

Programmet kan godt have valgt “balanced” som automatisk
vælger den bid ud af klippet som programmet tror er bedst.
Klik istedet på “manual” og træk i de gule pile i start eller
slutningen af klippet for at ændre på start og sluttidspunktet. Klik til
sidst på OK.

Gør det på alle klip.
Ønsker du ikke at bruge lyden, kan du slukke for den ved at klikke
på “volume”, indtil der er en højtaler med en streg over.
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Der er automatisk lagt en titel ind i begyndelsen af filmen. Klik på
blyanten for at ændre titlen - eller træk den ned i papirkurven hvis
du ikke ønsker en titlel i begyndelsen af programmet.

Der ligger også et skilt i slutningen af filmen, som du også kan
fjerne.
Så handler det om at flytte, trimme og klippe det til indtil du er
tilfreds.
Bliver du ikke færdig med redigeringen kan du klikke på krydset i
toppen til venstre så får du mulighed for at gemme den som en
kladde du kan vende tilbage til
Når du er færdig trykker du “save” og gemmer den i “Photo
library” på din mobil - den giver dig en melding om at alt er godt
og gemt. Kommer du pludselig efterfølgende i tanke om, at du vil
ændre på filmen vil den give dig mulighed for at redigere i en kopi.
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