
Tak fordi du har valgt at optage dine videoer i

WALK-IN-STUDIO
Sådan får du det bedste resultat af din tid i studiet.

Denne guide indeholder en række praktiske informationer samt gode råd til, hvordan du får
mest muligt ud af din tid i WALK-IN-STUDIO.

Sidst i guiden er der en tjekliste, som du er velkommen til at benytte.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på
flemming@provideo.dk.

Jeg glæder mig til at se dig.

De bedste hilsner

Flemming Eiberg,
Budskaber i WALK-IN-STUDIO
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Før optagelse
Inden du skal lave en video, er det en god idé at have styr på:

● Hvem skal se videoen?
● Hvad er formålet med videoen?
● Hvor skal videoen vises?

Alt efter hvilken type video, du skal lave, kan det også være en god idé at forberede
indholdet. Du kan enten noterer et par stikord, du kan læne dig op ad, eller du kan skrive et
egentligt manuskript, du kan læse op fra en teleprompter under optagelserne.

Det er også vigtigt, at du forbereder dig på at stå foran et kamera. At stå foran et kamera er
noget helt andet end at stå foran et publikum. Jeg anbefaler, at du laver prøveoptagelser
med din smartphone, inden du går i studiet. På den måde kan du bedre vurdere, hvordan du
virker på video, og optimere din præstation, så den afspejler det udtryk, du gerne vil sende
til din målgruppe.

Jo bedre du forbereder dig, desto mere effektivt og målrettet kan du arbejde i studiet.

Derudover er der nogle praktiske ting, vi skal vide for at kunne “sætte” studiet rigtigt op til
opgaven, fx:

● Hvilken baggrund skal der være på videoen?
● Hvor mange mennesker skal være med på videoen?
● Hvordan skal de sidde eller stå i studiet?
● Skal der bruges møbler eller rekvisitter som borde,

stole, lys og blomster etc.?
● Skal der være tekst, grafik eller underlægnings- eller

stemningsmusik på videoen?
● Skal optagelsen live streames?

Du skal også tage stilling til:

● Hvilket tøj skal jeg have på?
● Skal jeg have makeup?
● Kan jeg huske det, jeg skal sige, eller skal jeg bruge en teleprompter1

1 En gennemsigtig skærm der viser en tekst, du kan læse op, i stedet for at skulle huske den eller kigge ned på
dine noter hele tiden (se billedet)
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Under optagelse
Når du ankommer til studiet, vil det som udgangspunkt være forberedt og klar til optagelse.

Hvis du har bestilt makeup artist, vil denne starte med at gøre dig klar til optagelserne.

Vores primære opgave i studiet er at sørge for professionelle optagelser, hvilket vil sige, at
billede, lys og lyd er af høj kvalitet.

Vi vil også hjælpe dig med at optræde sikkert og overbevisende foran kameraet, herunder
holde øje med, at tøj og hår sidder ordentligt, at du virker frisk og nærværende samt at du
taler klart og tydeligt.

Du kan dog ikke regne med, at vi ved noget om dit specifikke fagområde, og må derfor
heller ikke forvente, at vi kan bidrage til det faglige indhold i dine videoer.

Praktiske råd
● Sørg for at være:

○ velforberedt
○ udhvilet
○ hydreret (drikke meget vand uden brus dagen før - og under optagelserne)
○ klædt i tøj du normalt møder dine kunder i (gerne noget ensfarvet som

passer til baggrunden)
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Redigering
Når vi skal til at redigere videoerne, er det som nævnt vigtigt, at vi på forhånd har aftalt,
hvem der skal se videoerne, hvad de skal tænke, føle og gøre, når de har set dem, samt hvor
videoerne skal vises - fx på sociale medier, din hjemmeside etc.

Vi skal også have talt om hvilken andre elementer, der skal indgå i videoerne som fx grafik,
billeder, andre video og evt musik. Her skal vi også være opmærksomme på evt ophavsret
til de ting vi bruger.

Sidst men ikke mindst skal vi have aftalt en plan for levering. Er der tidsfrister, som skal
overholdes?

Når vi starter redigeringen af dine videoer, modtager du et link til Dropbox. Her vil dine
redigerede videoer løbende blive lagt op, så du kan følge processen og se, kommentere og
godkende videoerne.

Eksempel på oversigt over
videoer i Dropbox.

Eksempel på afspilning af
video i Dropbox med
mulighed for at skrive
kommentarer i øverste højre
hjørne.
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Levering og opbevaring
Når du har endeligt godkendt de færdigredigerede videoer, vil de være tilgængelige i
Dropbox i 30 dage.

Alle videoer leveres som udgangspunkt i MP4-format optimeret for brug på facebook,
Youtube, Vimeo, LinkedIn og andre internetbaserede medier og tjenester.

Videoerne er optaget i fuld HD opløsning (1.920 x 1.080 punkter) med 50 billeder i sekundet
og lyd i 48 kHz.

Videoformatet er MP4 med H.264 video codec og AAC audio codec.

Andre formater kan leveres efter aftale, hvis videoerne fx skal bruges til tv eller
biografreklamer.

Alle uredigerede rå-optagelser opbevares i 90 dage, hvorefter de slettes, med mindre der er
indgået aftale om langtidsopbevaring.

BEMÆRK: Da lagerpladsen i Dropbox er begrænset, er det vigtigt, at du henter de
færdigredigerede videoer ned på din egen computer inden 30 dage, så pladsen kan blive
frigjort til nye projekter.
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FAKTA OM STUDIET
Beliggenhed, størrelse og indretning
Studiet ligger på Søndersøvej 51, 3500 Værløse (nede ad trappen på venstre side af huset)

Studiet er 3,0 meter bredt og 2,0 meter dybt med en loftshøjde på 2,3 meter.

Der kan opstilles borde, stole, lys, og andre rekvisitter i studiet efter forudgående aftale.

Som baggrund kan vælges green screen og tæpper i forskellige farve efter forudgående2

aftale.

Foto: Studiet med green screen og to stole.

2 Green screen gør det muligt at indsætte en anden baggrund bag personen på videoen. Baggrunden kan være
et billede eller en video, der får det til at se ud som om personen på videoen befinder sig et helt andet sted.
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Teknisk Udstyr
Kameraer

● 1 x Blackmagic URSA Mini 4K
● 2 x Blackmagic Micro Studio 4K
● 2 x Sony PXW-Z150 4K
● 3 x Sony PXW-Z190 4K

Lyd
● 2 x Sennheiser MKH 416 P48

shotgun mikrofoner
● 4 kanal Shure SLX-D trådløst

mikrofonsystem
● 1 x Yamaha MG16XU mixer

Lys
● 2 x LS V-4000ASVL LED studiolys
● 2 x Ledgo LG-E60 strip light
● 6 x Micansu VL-1000 LED panel
● 1 x LED RGBW backlight panel
● 2 x Aputure C120d II

Optagelse og streaming
● Blackmagic ATEM Television

Studio PRO 4K video switch
● Blackmagic HyperDeck Studio

Mini 4K video optagere
● Blackmagic Video Assist 7” 12G
● Epiphan Video Webcaster X2 live

streaming

Andre faciliteter
● Teleprompter
● Gæste-internet
● Sminke-plads (Husk din egen

makeup og evt makeup artist)
● Sofagruppe
● Toilet
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Teknisk oversigt
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Tidsbestilling, pris og betaling
Studiet kan bestilles på 22929090 eller flemming@provideo.dk.

Ved bestilling skal vi vide følgende:

● Hvornår ønskes optagelserne lavet?
● Hvad er formålet med videoerne (firma-/produktpræsentation, online kursus etc)?
● Opsætning af studie, herunder

○ Hvor mange samtidige personer skal være med på optagelserne?
○ Skal disse personer sidde eller stå?
○ Skal der være møbler som fx borde, stole og flipover?
○ Skal der være dekorationer og rekvisitter som fx lys og blomster?
○ Hvordan skal baggrunden på videoerne være (green screen eller

tæppe/farve)?
○ Skal der bruges teleprompter?

❏ Skal videoerne live-streames?
❏ Skal videoerne tekstes?

Studiet koster 1.250 kr per påbegyndt time. Ved flere timer kan der købes klippekort:

● 10 timer til 10.000 kr
● 20 timer til 18.000 kr
● 30 timer til 24.000 kr

Alle priser er eksklusive 25% moms og inkluderer studie, teknisk udstyr og en videofotograf.

Kontakt os hvis du skal bruge makeup artist, specielle baggrunde, møblement, rekvisitter
etc.

Vi har meget at lave, så bestil studiet i så god tid som muligt.
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Tjekliste
Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre før og under optagelserne, for optimalt udbytte.

Før optagelse
❏ Forbered dit indhold - skriv evt stikord eller manuskript
❏ Træn din præsentation hjemme foran din smartphone før du skal i studiet
❏ Drik rigeligt med vand dagen før, så du ikke er dehydreret (ikke vand med kulsyre

eller mejeriprodukter)
❏ Sørg for at få en god nattesøvn dagen før optagelserne
❏ Læg så vidt muligt optagelserne om formiddagen, hvor du er mest frisk
❏ Sæt god tid af til optagelserne, så der er plads til at tage optagelser om uden stress
❏ Regn ikke med at du kan holde til mere end 3-4 timers optagelser per dag
❏ Vælg ensfarvet tøj til optagelserne - i stil med det, du normalt møder dine kunder i

Under optagelse
❏ Spis gerne et syrligt æble inden start
❏ Hold pauser og drik rigeligt med vand undervejs
❏ Hvis du bliver træt eller føler dig irritabel, så hold en pause og træk noget frisk luft

PROVIDEO ApS · Søndersøvej 51 · 3500 Værløse · Tlf +45 25 59 90 00 · CVR DK 39 75 34 80


