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Filmen, niet moeilijk
Tegenwoordig kan je met zowat alles filmpjes maken. Je mobiel, je fotocamera en
verder zijn er allerlei camcorders te koop. De kwaliteit van die video's is heel behoorlijk
tot steengoed. Alleen moet je wel weten hoe het werkt.
Over het maken van simpele video's gaat deze nieuwe serie.

Maken
Naast dat je goede clips moet opnemen dien je ze daarna ook samen te stellen tot een video. Dat ga
ik jullie uitleggen met het open source programma KDEnlive. Dat is er tegenwoordig ook voor
Windows. Het is een prima gratis programma om de eerste beginselen op te pakken. Daarna zijn er
tal van te betalen programma's waarmee je verder kunt.

Mobiel
We beginnen met een mobiel als film-apparaat. Een model net boven een opstapmodel en even over
de € 200 aanschafprijs, laat je clips opnemen in full HD kwaliteit. 1080p is dat dan en prima om de
video subliem af te spelen op je TV.

Horizontaal
Hou je mobiel om te beginnen horizontaal bij het filmen! Dan speelt hij mooi af op je TV of computer.
Verticaal opnemen is geen goed idee. Dan is het verder de kunst onder het filmen niet te veel te
bewegen. Een selfie stick of een van de steuntjes voor in je auto ombouwen tot een simpele
handgreep is vaak al een hele verbetering. Dan kan je ook nog steun zoeken aan een pilaar of ander
object. Dat speelt vooral als je stilstaande objecten aan het filmen bent. Een stel jongelui op skates is
minder kritisch.

Simpele steun met een selfiestick klemmetje en wat 25 mm PVC pijp

Gimbal
Buiten een zelfgemaakte handgreep kan je er over denken een handgreep met gimbal aan te
schaffen. Die hebben drie kleine motortjes en houden je mobiel prachtig stabiel. Ze kosten ook nog
geen € 100. Als je er na een tijdje plezier in begint te krijgen is dit een leuke optie. Het voordeel is
ook dat je niet opvalt tijdens het filmen. Mensen die je bezig zien reageren meestal positief. Je kan
ook goed uit de voeten op drukke plaatsen. Bij evenementen bijvoorbeeld.
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Zhiyun Smooth-Q gimbal met drie-assige stabilisatie via 3 kleine motortjes

Waarvoor
Een van de belangrijkste vragen is: waar doe je het voor? Voor het betere werk is een goede
camcorder meer geschikt. Maar als je gewoon een leuk gebeuren wilt vastleggen voor eigen gebruik
of bijvoorbeeld voor een niet erg mobiel familielid, al dan niet op leeftijd, is dit zo gek nog niet. Voor
een filmpje van 10 minuten heb je overigens een stuk meer clips nodig

Volgende keer
Bij het volgende artikel ga ik in op het monteren van je clips tot een complete video met KDEnlive en
dingen als de B-roll. Probeer in de tussentijd alvast wat clips te schieten, dan kan je die straks mooi
gebruiken. Prik je mobiel met een passende USB kabel aan je PC. Op je mobiel krijg je vaak een
schermpje of je wilt opladen of bestanden wilt overzetten. Dat moet je dan eerst aangeven en
daarna de videobestanden opzoeken.

Hoofdscherm van KDEnlive met video en audio-balken, etc.
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