Workshop omkring brug af mobilvideo
Møde i Selveje Danmarks kommunikationsværk
Mandag den 30. september 10.00-15.00 på Børsen

Program
9.45-10.00

Ankomst, morgenbrød og kaffe

10.00-10.10

Velkomst og dagens program
ved Gitte Landors, chefkonsulent Selveje Danmark

10.10-11.00

Intro til video. Start bagfra og få succes med dine videoer
Deltagerne vil blive introduceret til de mange muligheder og udfordringer der er
med video. Vi bryder udfordringerne ned og bygger dig op så du kan komme
nemt i gang med dine første videoer.

11.00-11.15

Pause

11.25-12.45

Optag og rediger dine videoer 1
Videoer skal i princippet kunne optages og bruges ret hurtigt i din travle hverdag.
Hvis først video bliver en uoverskuelig opgave du ikke magter, ja så dropper du
mediet igen. Derfor arbejder vi med effektive og simple værktøjer hvor du kan gå
hjem fra dagens workshop med teknikkerne til at redigere dine egne videoer.

12.45-13.30

Frokost

13.30-15.00

Opsamling og redigering af dine videoer 2
Vi arbejder videre med videoopgaverne. Du vil blive præsenteret for apps der gør
dig i stand til at lave dine videoer på få minutter. Kun ved at øve dig vil du få
succes med video. Derfor vil du inden dagen afsluttes blive præsenteret for
opgaver du skal øve dig på så snart du er tilbage i din hverdag. Der er ingen
genvej til rutine. Heller ikke med video.

Inden workshoppen:
Som kursist vil du få adgang til et komplet Online videokursus hvor du skal se ca. 1,5 times videomateriale
inden kursusdagen. Materialet er pensum for at alle deltagere er optimalt forberedt på en meget givende og
indholdsrig workshop. I onlinematerialet ligger der praktiske opgaver du skal udføre inden workshoppen.
Du vil også blive guidet til hvad du skal huske at forberede dig på inden workshoppen.
Videokurset afholdes af Thomas Martinsen fra videokursus.com
Hvem er videokursus.com?
Vi er først og fremmest et konsulenthus, der videouddanner virksomheder og offentlige institutioner med
både strategiske workshops, praktiske workshops, onlinekurser, livekurser, foredrag, webinars, og podcast.
Alt sammen med video som omdrejningspunktet.
Vi klæder jer på til at engagere mennesker med video!
Vi har specialiseret os i at undervise i video, fordi vi tror på virksomhederne/institutionerne selv skal kunne
klare de primære videoopgaver på sigt.
Har du spørgsmål inden dagens workshop er du meget velkommen til at tage fat på Thomas.
Det nemmeste er gå forbi videokursus.com og finde kontaktsiden.
www.videokursus.com

Praktisk
Dato og tid: Mandag den 30. september 2019 klokken 10:00-15:00 (kaffe og morgenbrød 9.45-10.00)
Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1211 København K
Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark
Tilmelding: Til Gitte Landors på gla@selveje.dk eller ring på 91335850. Der er plads til 40 deltagere og
tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Tilmeldingsfrist: Den 20. september 2019.
Afmeldingsfrist: Den 27. september 2019.

Vi glæder os til at se dig.

