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Video om mig selv
Grafisk Produktionsforståelse
Opgaven lød på, at der skulle fremstilles en video, 
som reflekterer mig i tråd med en plakat, min hjem-
meside osv.

Det første skridt i processen var at idéudvikle og re-
searche. Jeg brainstormede alene og i fælleskab med 
andre, hvor stikord, sætninger og skitser blev kreeret.
Da jeg havde en idé om hvilken retning jeg skulle i, 
begyndte jeg på mit storyboard.

Optagelserne blev udført i tråd med mit storyboard. 
Voice-overen blev optaget med en mikrofon, frem 
for et kamera, for at få et bedre resultat. Herefter gen-
nemgik jeg filerne, for at vurdere om der var mangler.
Det er vigtigt at finde den rigtige musik, da denne er 
med til at bestemme tempo og skal være med til at 
forstærke budskabet.

Da den rigtige musik var fundet, gik jeg fluks i gang 
med at klippe videoen sammen. Samtidigt kunne jeg 
få en fornemmelse af, om videoen kunne overholde 
længdekravene.

Da den rigtige musik var fundet, gik jeg fluks i gang 
med at klippe videoen sammen. Samtidig kunne jeg 
få en fornemmelse af, om videoen kunne overholde 
længdekravene.

Voice-overen skulle klargøres, jeg ville have stemmen 
frem. Herefter blev lydstyrken justeret i forhold til mu-
sikken, så de komplimenterede hinanden.

Hele videoen skulle farvejusteres, hvor alle klip blev 
justeret til at være ens og mere naturlig i farven.

Til sidst blev videoen tekstet, så den kunne bruges på 
kryds af platforme, da lyd ikke altid er optimal. Bud-
skabet bliver herved bevaret trods mistet lyd.

Jeg eksporterede til en MP4 i 1080p, da det er en uni-
versal filtype og kvalitet for video. Filen bliver heller 
ikke for stor. 
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Grafik og billedbehandling
Som sagt blev hele videoen farvejusteret. Alle klip var 
forskellige, bl.a. pga. at der blev optaget i forskellige 
rum og vejret var svingende. Vejret påvirkede lysstyr-
ken udefra. Jeg gennemgik hvert klip for at finde den 
optimale farve- og lysjustering.

Der var nogle, som var meget gule i farven.

Hvor andre ikke havde brug for lige så meget juste-
ring.
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Udover selve farvejusteringen, har jeg også lavet 
zoomeffekter og beskåret klip. Derved skaber jeg liv i 
et klip, som er optaget på stativ.

Outroen er skabt i tråd med plakaten. Hovedet er ble-
vet tegnet vha. pen tool. Derefter har jeg vha. pathfin-
der skabt et sort lag med hul i, hvorigennem man kan 
se billedet af galaksen. Jeg har sat en rotation på for at 
fremme fornemmelsen af galaksen.


