MASTERCLASS PROFESSIONEEL FILMEN
MET JE SMARTPHONE
Deze 2-daagse Incompany training, geeft meer inhoudelijke verdieping en is nog meer afgestemd op je
bedrijf/organisatie. Maximaal 14 personen.
Meerdaagse verdiepingstraining; Naast de inhoud van de basistraining, wordt in deze training nog dieper
op de stof ingegaan.
Wat je leert:
- Je leert over de technische uitrusting, de accessoires, interviewtechniek, do’s & don’ts van het monteren,
het gebruik van muziek en
- Het denken in formats voor je bedrijf of organisatie.
- Wat wil je gaan vertellen en hoe stem je de vorm op de inhoud af?
- Hoe wil je de videocontent gaan inzetten voor je bedrijf of organisatie? Een recruitmentvideo is iets
anders dan een instructiefilm, en een bedrijfspresentatie ziet er anders uit dan een vlog.
- In deze verdiepingstraining ga je volop zelf aan de slag, en bespreken we samen de opdrachten.
Aan het eind van deze training heb je videocontent gemaakt voor je bedrijf en/of organisatie en ontvang
je een hand-out, met tips, tricks & tools.
Wat kun je na deze training?
Na afloop van deze training ben je in staat om professionele opnames te maken en een inhoudelijk
verhaal te monteren.
- Je weet de do’s en don’t van het filmen en monteren.
- Je leert hoe je een verhaal opbouwt (in je script) en hoe je dit omzet naar beeld (scenario).
- Je leert wat effectief is in videotaal en hoe je een kijker tot het eind blijft boeien.
- Je hebt ideeën hoe je videocontent wilt gaan inzetten.
- Je weet wie je doelgroep is, waar ze zitten op social media en hoe je ze aanspreekt en vasthoudt.
- Je kunt je bedrijf of organisatie persoonlijk en authentiek neerzetten via social media.
- Je kunt binnen je bedrijf/organisatie anderen adviseren over de mogelijkheden van videocontent.
Na de training is er een strippenkaart te koop voor feedback op / begeleiding van de zelfgemaakte
videocontent.
Mail uw aanvraag naar lets@frameastory.com

LET’S TRAIN YOUR STORY!

