JAK ZROBIĆ VIDEO
W OŚMIU KROKACH

ANDRZEJ ROSZAK

WPROWADZENIE
Z tego poradnika dowiesz się co
jest potrzebne do nagrania,
zmontowania i udostępnienia
Twojego VIDEO.
Na Facebooka, Instagrama,
YouTube oraz do innych mediów
społecznościowych. Albo na
swojego bloga.
Oto osiem kolejnych kroków, które
trzeba wykonać. Od pomysłu do
gotowego video.
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PO PIERWSZE - POMYSŁ
Chcesz coś sfilmować, chcesz nagrać jakieś video i pokazać
to w social mediach? Najpierw musisz wiedzieć co chcesz
sfilmować. Musisz wiedzieć o czym to ma być. Jeśli już
wiesz, musisz jeszcze mieć na to POMYSŁ. Bo wiedzieć co
chce się sfilmować a mieć na to pomysł to nie to samo.
POMYSŁ to coś co sprawia, że wiesz JAK sfilmować to co
chcesz sfilmować :)
Zatem chcesz nagrać siebie, ale gdzie?
Zastanów się w jakim miejscu to zrobić. Jak pokazać siebie i
o czym chce się mówić. I tak zaczyna się rodzić pomysł na
film :)
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PO DRUGIE - SCENARIUSZ
Jeśli w głowie zaczyna Ci się rodzić pomysł, najlepiej jest ten
pomysł zapisać. By nie uleciał, by nie zapomnieć, by mieć
plan. Taki plan to SCENARIUSZ.
Trzeba zdecydować w jakim celu to nagrywasz, bo od tego
zależy na przykład miejsce, w którym to opublikujesz. A od
miejsca publikacji zależy format Twojego filmu.
Na Instagrama trzeba będzie przygotować film o długości
maksymalnie do 60 sekund. Na YouTube czy też Facebooka
film może być dłuższy. Ale na etapie pomysłu i scenariusza
dobrze jest wiedzieć o czym i jak długi chce się zrobić film.
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PO DRUGIE - SCENARIUSZ
Video na You Tube czy też Facebooka sfilmujesz i zmontujesz
w formacie 16:9. Na Instagrama możesz od razu na montażu
przygotować wersję w kwadracie.
Czyli film na Instagrama będzie miał takie parametry: 1080 x
1080.
Ale jeśli zechcesz umieścić swoje video na Instagramie, ale w
kanale RELACJE, to od razu sfilmuj to w pionie.
Zapisz sobie scenariusz w punktach. O czym chcesz mówić w
filmie. I jakie ujęcia ilustrujące to o czym mówisz trzeba będzie
dokręcić, by pokazać w filmie.

Jeśli robisz LIVE na Facebooku
również przygotuj sobie choć krótki scenariusz. A dokładniej
to o czym chcesz powiedzieć.
To nic, że wiesz. Bo może się zdarzyć, że otworzysz
transmisję i nagle wszystkiego zapomnisz. Napisz sobie na
kartce, zerkniesz, nabierzesz pewności.
Nie zje Ciebie trema.
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PO TRZECIE - SPRZĘT

Ustal sam ze sobą jakim sprzętem będziesz nagrywać.
Najprościej, najporęczniej użyć smartfona, kamery lub aparatu
fotograficznego. Co najmniej jeden z tych sprzętów każdy ma
raczej w domu. O tym jak filmować samym smartfonem
możesz zobaczyć w Lekcji #1 mojego

KURSU ROBIENIA VIDEO.
Zastanów się czy wystarczy Ci samo urządzenie do
nagrywania czy też może przyda Ci się statyw. Możesz
nagrywać "z ręki", ale wówczas pewnie zatrzęsie Ci się ręka
a z nią cały sprzęt oraz kadr.
Być może tak ma być. OK. Ale jeśli potrzebować będziesz
jakiegoś super ujęcia na piękne góry, to może lepiej postawić
sprzęt na statywie i dopiero wtedy włączyć nagrywanie.
-6-

andrzejroszak.pl

PO CZWARTE - DŹWIĘK
Pomyśl czy wystarczy Ci nagranie dźwięku na wbudowany w
sprzęt mikrofon czy też jednak lepiej będzie podpiąć do
urządzenia dodatkowy mikrofon.
Taki mikrofon trzeba będzie kupić.
Czasami, nawet w filmie, który z natury rzeczy służy przede
wszystkim pokazywaniu, lepiej mieć lepszy dźwięk niż obraz
:)
Wiele zależy od tego, co filmujesz.
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PO PIĄTE - ŚWIATŁO
Zadbaj o światło. Nawet najlepszy pomysł nie zostanie
zrealizowany nawet najlepszym sprzętem, jeśli nie będzie
dostatecznie jasnego światła.
Wykorzystaj światło naturalne, wpadające do domu przez okno
albo też postaw dodatkową lampę. Najlepiej taką, którą można
kupić w sklepach foto-video.
Domowe żarówki i domowe lampy będą zdecydowanie za
słabe.
Ale jeśli już musisz sfilmować coś wieczorem czy też nawet
nocą, szukaj światła. Choćby niewielkiego ale jednak.
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PO SZÓSTE - FILMOWANIE
Wiesz co chcesz nagrać, masz sprzęt, wiesz gdzie czyli
zaczynasz filmować. W scenariuszu powinno być
zaznaczone co w danym ujęciu, momencie jest
potrzebne. Może jakiś rekwizyt? Może jabłko albo
książka? Miej to przy sobie.
Filmuj krótkimi partiami. Po kilka zdań. Po kilka ujęć. Zrób
kilka powtórek każdego ujęcia. Na montażu wybierzesz to
najlepsze.
Zwróć uwagę na kadrowanie. Stań pośrodku kadru jeśli
chcesz z tego nagrania wyciąć siebie także do prezentacji
na Instagramie w wersji kwadratowej.
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PO SIÓDME - MONTAŻ
Skoro nagrałeś to pewnie teraz chcesz coś z tego
zmontować. Jeśli to krótka i szybka rzecz, parę zdań,
trzydzieści sekund monologu, to pewnie od razu, bez
obróbki, wrzucisz to na Facebooka czy Instagrama.
Ale jeśli chcesz zrobić z tego coś więcej, pokazać coś
oprócz siebie, albo dodać swoje logo, czołówkę czyli jakiś
tytuł programu lub też tyłówkę z zaproszeniem na więcej,
to musisz to zrobić w programie do montażu, w programie
do edycji video.
Może się do tego nadać WINDOWS MOVIE MAKER
(pewnie masz w komputerze) albo też DA VINCI
RESOLVE. Oba darmowe. Lub też płatne, ale niezbyt
drogie jak PINNACLE czy też SONY MOVIE STUDIO.
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PO SIÓDME - MONTAŻ
Jeśli chcesz, by w Twoim filmie, w podkładzie, grała
muzyka, zacznij montaż od MUZYKI! Wybierz utwór,
którego chcesz użyć. Darmową muzę znajdziesz w
YouTube Audio Library LUB w NoCopyRightSound.
Możesz też poszperać w płatnych bibliotekach dźwięku
takich jak PRODUCTIONTRAX.COM czy też
AUDIOJUNGLE.COM. #takenwithxperia
Ceny zaczynają się od kilku dolarów za utwór.
Kupujesz, dostajesz licencję i możesz z tego legalnie
korzystać. Utwór, którego używam do czołówki w moim
KURSIE ROBIENIA VIDEO, do posłuchania

w lekcji #1 kosztował tylko 9$.
I za tę cenę dostałem dwie wersje - 10-sekundowy loop,
czyli fragment utworu, który mogę powielać i zapętlać
czyli
użyć go jako dowolnie długiego podkładu oraz wersję 15
sekundową z początkiem, rozwinięciem i wyraźnym
zakończeniem.
Dodatkowo te dwa klipy audio dostałem w wersji mp3
oraz
w wersji wave.
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PO SIÓDME - MONTAŻ
Następnie wrzuć do programu do edycji swoje klipy. I zrób
tzw. offline czyli wybierz z klipów, z tzw. surówki, czyli z
tego co nakręciłeś, te fragmenty, które Twoim zdaniem
nagrały się najlepiej. Te, których chcesz użyć.
#takenwithxperia
Potem wrzuć do programu wybraną muzykę. I zacznij
montować wcześniej okrojone klipy video do muzyki, do jej
RYTMU.
Złożone w całość klipy - to Twój film - zgraj (wyrenderuj) w
programie do edycji video (w tym, w którym złożyłeś film).

Dobra rada! W czasie montażu
zapisuj (opcja SAVE) ręcznie
dość często to co do danego
momentu zmontowałeś. Na
wypadek, gdyby sam program
albo cały komputer się wywalił.
I masz już gotowy FILM.
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PO ÓSME - GRAFIKA
Jeśli masz zamiar opublikować swoje video na YouTube czy
też na Facebooku dobrze byłoby jeszcze stworzyć tak
zwaną miniaturę.
Film wrzucony na te platformy wyświetla się na jakiejś
stopklatce automatycznie wybranej przez system
Facebooka i YouTube. Ale rzadko kiedy te stopklatki
pokazują coś fajnego. Ty z otwartym ustami lub zamkniętymi
oczami, jakiś rozmazany w ruchu obiekt itp.
Możesz tego uniknąć. W programie do montażu wybierz
sobie jakąś stopklatkę, na której będziesz się dobrze
prezentować. Albo kadr z jakimś widoczkiem. Zapisz tę
stopklatkę, a następnie wrzuć do jakiegoś programu do
obróbki zdjęć.
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PO ÓSME - GRAFIKA
Zdjęcia obrabiam online w programie
https://pixlr.com/express/.
Albo w Canvie - https://www.canva.com/pl_pl/
Lub też w programie, który instaluję na komputerze PhotoScape.
Canva ma tę zaletę, że można z niej wybierać gotowe
szablony, a także je przerabiać. W Pixlr i Photoscape trzeba
zdać się na swoją radosną twórczość.
Przepuść swoją stopklatkę przez jakiś filtr, dodaj grafikę, tytuł,
jakiś tekst. I tak gotową miniaturę dodaj do filmu w czasie
wgrywania go na Facebooka czy YouTube.
GOTOWE!
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W KONTAKCIE :)
Masz pytania?
Pisz na Facebooka na PRIV :)
Skorzystaj z okazji i ZAPISZ się na
KURS ROBIENIA VIDEO.
Zrób to zanim ruszy sprzedaż a
otrzymasz 25% ZNIŻKI przy jego
zakupie.
O tym co w kursie dowiesz się
TUTAJ.
Pozdrawiam!
Andrzej Roszak

-15-

andrzejroszak.pl

