Digitalt produkt | Grafik og billedbehandling
Opgaven:

I videoen ville jeg vise at jeg kan lidt forskelligt og manglede noget billedbehandling, så
det er en fiktiv opgave, med fokus på at vise
hvad jeg kan.

Fra mange billeder til et billede:

For at få lavet så godt et billede som muligt
har jeg lavet en del forskellige fritlægninger
og farvejusteringer med bl.a. ”Quick Selection
Tool”, ”Levels”, ”Select and Mask” og ”Hue/
Satuation”. Jeg har samtidig arbejdet med
blendmodes, skygger og brushes.

Masker:

Jeg har brugt en del masker til at udvælge
nogen dele af billederne for at kunne blende
dem ind i det sammenkopierede billede så
godt som muligt.

Lag:

Jeg har brugt mange lag, som jeg har navngivet og puttet i mapper for, at gøre dokumentet mere overskueligt og for, at arbejde
så non-destruktivt som muligt. Derfor har jeg
også kopieret nogen af lagene med original
billederne så jeg hele tiden kan vende tilbage
til dem, hvis mine justeringer fejler.
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Digitalt produkt | Grafisk produktionsforståelse
Opgaven:

Opgaven lød på at lave en præsentationsvideo
om os selv, som vi kan sende ud til virksomheder i håb om en elevplads. Opgaven fik vi på
et videokurses i skolepraktikken.

Link til produktet:

http://siwjorgensen.dk/wp-content/
uploads/2019/01/Videopr%C3%A6sentation_9-11_Siw2.mp4

Forberedelse:

Jeg startede med at lege lidt med Premiere
Pro for at lære programmet at kende. Inden jeg
gik i gang med selve videoen gjorde jeg mig
nogle tanker igennem min synopsis og prøvede at visualisere resultatet med mit storyboard.
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Digitalt produkt | Grafisk produktionsforståelse
Andet:

Til at lave videoen har jeg filmet nogle videoer
og taget nogle billeder med hjælp fra en kollega. Jeg har klippet i videorne og sat dækbilleder ind. Jeg har samtidig arbejdet med at få
en lydfil til at passe med de ting der bliver vist,
og arbejdet med at få underlægningsmusik
på videoen. Jeg har også prøvet at lege med
lidt effekter som resulterede i at det sidste i
videoen blev fadet ind.

Arbejdsprocess
Lege med Premiere Pro
af udleveret videomateriale

1

2

Gennemgå det basale i
Premiere Pro

3

Lave synopsis

4

Lave en plan for at nå
det hele

Filme og tage billeder

5
Lave storyboard

6

7

Præsentere videoen

8

Lave video af de forberedte videoer og
billeder

Programvalg:

Jeg har brugt Photoshop til at lave noget billedbehandling og brugt Premiere Pro til at lave
præsentationsvideoen.

Kvalitetsvurdering:

Er godt tilfreds med resultatet, specielt fordi
at det er den første video jeg har lavet. Inden
vi havde det videokursus havde jeg aldrig haft
åbnet Premiere Pro.
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