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Brobygning: case 1 Hjemmeside
Beskrivelse af case:
Lav en hjemmeside.
Fagligt indhold:
Introduktion til HTML5 & CSS
Introduktion til hosting
Introduktion til køb af domæne
Aktiviteter på dagen:
09.00-9.30 – Præsentation/rundtur hos Zealand i Nyk
9.30 -10.00 - Udlevering af digitalt materiale og information
10.15-12.00 – Introduktion til HTML & CSS
12.00-12.30 – Frokost
12.30-15.00 – Færdiggørelse af hjemmside
Medbring en bærbar på dagen.
Forberedelse hos HF:
Læs grundlæggende information om HTML & CSS:
https://www.w3schools.com/whatis/whatis_html.asp
Se video om grundlæggende HTML:
https://www.youtube.com/watch?v=UB1O30fR-EE:
Se video om grundlæggende CSS:
https://www.youtube.com/watch?v=yfoY53QXEnI

Zealand afdeling:
Multimediedesign Nyk
Kontaktperson: Glen Hjort Nielsen, glni@zetland.dk

Brobygning: case 2 Video
Beskrivelse af case:
Lav en film på din smartphone.Vi arbejder i VideoLab og ude på location med vores smartphones. Vi redigerer video og i løbet af dagen producerer hver deltager en video.
I kommunikationsbranchen er produktion af video på smartphone en almindelig opgave.
Fagligt indhold:
Introduktion til anvendelse af foto og videoapps til smartphones
Introduktion til teknikker i videooptagelser
Introduktion til teknikker i videoredigering
Aktiviteter på dagen:
09.00-9.30 – Præsentation/rundtur hos Zealand i Nyk.
9.30-10.00 - Introduktion VideoLab og video på smartphone
10.15-11.00 – Optagelsesteknikker på smartphone (oplæg og hands-on)
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11.00-12.00 - Videooptagelser
12.00-12.30 – Frokost
12.30-15.00 – Rediger din video, gem og upload.
Medbring smartphone, oplader, høretelefoner, samt dit apple ID eller kode til play butik. Sørg for at have ledig plads på din
smartphone 3 GB.
Forberedelse hos HF:
Lav et storyboard over temaet ”min dag på Zealand”
Se video: Om storyboard og tjekliste før du filmer.
https://www.isofilm.dk/download
Læs artikel og se video om optagelser:
http://www.mulinblog.com/mobile-video-shooting-tips-a-sample-iphone-video-with-shot-by-shot-instructions/
Se video om redigering:
Redigering på Iphone i Imovie https://www.youtube.com/watch?v=dY-JPWLAUfU
Redigering på Iphone og Androidstyrede telefoner i KineMaster:
https://www.youtube.com/watch?v=C4QCY8K1RJI

Download apps:
Snapseed
Musemage
samt en redigeringsapp:
Iphone: IMovie og/eller KineMaster
Android telefoner: KineMaster
Zealand afdeling:
Multimediedesign Nyk
Kontaktperson: Hanne Elmer, hael@zealand.dk

