Trin for trin guide

INDEN OPTAGELSEN

BRUGER
Når I skal lave film i FILM-X animation produktionsværktøjet,
skal du starte med at oprette en profil ved at klikke på ”ny
bruger”.
Det er frivilligt, om du vil indtaste din e-mailadresse. Den
anvendes kun, hvis du senere har brug for at få tilsendt dine
log in oplysninger.
Når du har en bruger profil, kan du gå til og fra produktionen
ved at logge ind i værktøjet på en hvilken som helst computer,
der er online.

PROJEKT
Når du har oprettet en profil, skal du oprette et filmprojekt ved
at give det en titel.
Man kan altid åbne et filmprojekt og arbejde videre på det
senere hen. Du klikker bare på titlen.
Hvis I laver flere film med det samme log in, vil der
efterhånden ligge en liste af filmprojekter i boksen.

Du kan gennemse et projekt ved at klikke på
Du kan downloade et projekt ved at klikke på
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SCENER
Når du har oprettet et filmprojekt, skal du oprette og navngive
en scene.
Hvis flere små filmhold skal lave en fælles film, kan de optage
samtidigt på hver sin scene. Alle scener samles til sidst i
klippeværktøjet.
Hvis du arbejder videre på et gemt projekt, kan du vælge en
scene, du vil optage videre på, eller du kan oprette en ny
scene.
Når du har givet scenen en titel, klikker du på den

Herefter klikker du på ”optag billeder”

Nu kommer du kommer selve optageskærmen. Formentlig
skal du klikke den grønne ”Tillad” af, for at godkende
kameraet.
BEMÆRK: Du skal huske at tilslutte et web kamera. Ellers
kan billedoptageren ikke åbnes

TIP OM OPSTILLINGEN: Det kan godt tage lidt til at få kameraet vendt rigtigt og finde en god beskæring i forhold
til baggrunden og figurerne. Find en god måde at fastmontere kameraet, så det ikke bliver en frustration at nørkle
for meget med teknikken, når I gerne vil i gang.
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Trin for trin guide
FILMOPTAGELSEN – individuelt eller i hold på 2-3

OPTAG BILLEDER
Nu skal børnene i gang med at optage billedsiden til deres film.
Klik på kamera-ikonet for at tage et billede. Man kan også tage
billeder ved at klikke på mellemrumstasten.
Husk, at man kan tage 2-3 biller ad gangen, inden man flytter på
sine figurer.
Hvis du slår Onion Skin til, kan du se omridset af det sidst billede,
du har optaget.
Man kan se filmen igennem ved at klikke på play-knappen.
TIP: Prøv at sige replikkerne, mens I ser filmen igennem for at få en
fornemmelse af, om der er billeder nok.

Når optagelsen af filmen er færdig, klikker du på ikonet med
filmstrimlen for at komme til klippeværktøjet

FÆRDIGGØR BILLEDSIDEN
I klippeværktøjet har du adgang
til de billedoptagelser, I lige har
lavet.
Træk filmen ned på tidslinjen
ved at hive i den lille
dobbeltpil.
Nu skal I færdiggøre billedsiden
– f.eks. fjerne billeder med fejl
(hænder eller forstyrrende
genstande), Tag fat i billedet fra
tidslinjen, og hiv det udenfor
tidslinjen. Herefter klikker I på
Dette fjerner alle tomme
billedfelter.
Man kan også kopiere billeder for at forlænge billedsiden og skabe plads til replikker og lyde.
TIP: Se filmen i tidslinjen hurtigt igennem ved at markere et billede og derefter holde piletasterne nede.

OPTAG LYD
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Marker den første frame på tidslinjen og klik derefter på mikrofonikonet for at åbne lydoptageren.
Klik på den røde optageknap for at starte optagelsen. Filmen
afspilles i monitoren, mens lyden optages.
Der kan laves lige så mange lydoptagelser I vil. Husk blot at
navngive lydene logisk, så I kan finde dem i lydbiblioteket bagefter.

FÆRDIGGØR FILM
Nu skal I tilbage i klippeværktøjet for at færdiggøre filmen.
Find lydoptagelsen under fanebladet ”MINE LYDE” og hiv lyden
ned på tidslinjen på samme måde, som du gjorde med billederne.

Under fanebladet ”LYDE” findes andre
lyde, I kan tilføje – f.eks. stemningsmusik,
effektlyde eller atmosfærelyde.

Når filmen er færdig, klikker i på den røde ”GEM” knap.
Filmen kan downloades til computerens harddisc ved at klikke på
pilen ved siden af ”GEM”. Herefter kan I frit distribuere den færdige
film.
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