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Kære klubmedlem!

Synes du også, er lidt kedeligt i disse tider? 
Her er  nogle forslag – konstruktive selvfølgelig. 
Mindre tør man jo ikke byde vore medlemmer.

1. Se nogle film
Her på Filmcentralen kan du finde mange interessante  filmperler – og der er en god søgefunktion.
2. 
2. Du kunne også redigere noget video
Du har da sikkert  - som de fleste klubkammerater – noget liggende i skuffen,
 som blot venter på at du finder et ”inspireret øjeblik” - ak ja, 
sådan et øjeblik det kommer ikke ud af ingenting.
Tag dig nu sammen!

3.  Tænker du mon over, hvor mange muligheder du har at vælge imellem?
Her tænker jeg selvfølgelig på de mange forskellige redigeringsprogrammer, der kan 
findes rundt om på internettet.

Jeg har fundet denne meget komplette oversigt, som kan belyse emnet noget:
https://sourceforge.net/software/video-editing/?page=1

Der er vist 57 eller sådan noget i den retning!

Faktisk har jeg fundet 1, om jeg er blevet særligt fanget af. Det hedder ”ShotCut”.

Alligevel er det godt dokumenteret. Både i skrift og i form af utallige instruktionsvideoer på 
YouTube.

https://sourceforge.net/software/video-editing/?page=1
https://filmcentralen.dk/alle
http://shotcut.org/
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Det har i hvert fald 1 iøjnefaldende kvalitet – det er aldeles gratis.
Det kan bruges helt enkelt – eller meget avanceret.

Men det kommer jeg tilbage til ved en senere lejlighed.
I slipper nok ikke.

4.Lav en lille video om – for eks. din dagligdag

HOVSA – ska' vi nu til at lave noget?

Ja, det er faktisk meningen at vi – os alle sammen (helst) – skal støve kameraet af, oplade
batterierne m.m. - og så trykke den af på optageknappen.

Hvad skal vi optage?
Selv om vi ikke har de store oplevelsesrejser for tiden, går dagliglivet alligevel videre, 
under de forhold, vi nu har.

Det er ikke nogen konkurrence, men oplæg til noget kommunikation internt i klubben.
Videoen  skal ikke være lang. 1-3 minutter  vil være fint alt efter emnet.

Send resultatet til mig (brug for eks. Wesend.com).

Jeg er så småt gået i gang med min video.
GOD ARBEJDSLYST.

Med venlig hilsen.
Leif C


