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MAGIX redigeringsøvelse
Mål
Målet med denne redigeringsøvelse er at lære/øve redigering med MAGIX EDIT PRO med
udgangspunkt i de tidligere besvarede spørgeskemaer.
Da der ikke var voldsom stor tilslutning til de i spørgeskemaerne opstillede redigeringsteknikker,
har Aktivitetsgruppe 3 (DIT MAGIX Team) bestående af Ejvind, Ferry, Bjarne og Lars besluttet at
gennemfører øvelsen som workshops, frem for en forelæsning i biografen.

Formål
Formålet bliver at få dannet nogle grupper med max 4 deltagere, hellere kun 2 deltagere,
og alle grupper skal redigere en film ud fra givne videosekvenser, reallyd og stillbilleder, for på den
måde at øve de forskellige redigeringsteknikker.
I øvelsestiden råder vi over GFV’s 3 pc’er, men det er naturligvis tilladt at medbringe private pc’er.
Vi har til øvelsesbrug opstille en række øvelser/teknikker som alle grupper skal anvende i
redigeringen af filmen, se punkterne i afsnittet Øvelsesindhold.
Vi forventer at øvelsen primært foregår efter kaffepausen, men er der ikke andet på programmet,
starter vi kl. 19:30.
Dit MAGIX Team står til rådighed, hvis der opstår behov for hjælp til øvelsen.
Vi forventer at øvelsen løber over 3 – 4 uger, måske mere og det er selvfølgelig o. k. hvis en gruppe
ønsker at mødes i klubben på andre tidspunkter, men så er der nok ikke support.
Til øvelsesbrug stilles et antal videooptagelser, reallyd og stillbilleder til rådighed på pc’ernes D-rev
i mappen MAGIX redigeringsøvelse.
Her er også anbragt MAGIX lydbibliotek med rigtig mange musiknumre
og lydeffekter.
Der er råmateriale nok til mange minutters færdig fil, men vi har besluttet at filmen højst
må vare 3 minutter.
Vi stiller en flaske vin til hvert medlem af den vindende gruppe (publikumsafstemning) til rådighed.

Hjælpemidler
Dit MAGIX Team gennemførte i oktober 2015 en undervisning i biografen i redigering med MAGIX
og i forbindelse hermed blev der fremstillet et kursushæfte.
Hæftet er rettet en ganske lidt og den nye udgave er fra november 2015.
Dette hæfte kan forhåbentlig besvare en del af de spørgsmål der måtte opstå i øvelsesforløbet,
men ellers er I velkomne til at spørge jeres MAGIX Team, det er sådan et workshop fungerer.
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Øvelsesindhold
1. Oprettelse af en projektmappe på D-drevet med det tildelte workshopnavn.
Hvis du anvender MAGIX Programsettengs->Folder til denne opgave får du automatisk indstillet
programsettings rigtigt og med det samme.
Mappen skal indeholde følgende undermapper:
•
•
•
•
•

Eksports (her skal den færdige film ligge).
Råfilm (her anbringes videomateriale inkl. reallyd).
Lyd (her anbringes alle lydfiler).
Disc Images (er kun nødvendig hvis du vil fremstille en CD eller en DVD).
Foto (her anbringes de foto der hører til projektet, men det er ikke en MAGIX mappe i
Programsettings, MAGIX skelner ikke mellem foto og video).

I denne øvelse skal du løbende lave backup af projektmappen, brug stifinder eller MAGIX og
anbring backuppen i en mappe på D-drevet (normalt bør det gøres til et andet drev).
2. Læs den udleverede synopsis til filmen og se råfilm og billeder igennem.
Efterfølgende diskuteres hvordan jeres gruppe vil bygge filmen op, anvend en form for storybord
til at få en mere præcis beskrivelse og rækkefølge af de scener I ønsker.
Filmen skal indeholde en indledning, en handling, gerne i overensstemmelse med
spændingskurven, og en afslutning.
3. Følgende redigeringsfunktioner skal være indeholdt i den færdige film.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekster i start og slut af filmen (frit valg)
Hårde klip
Crossfade
Fade ind/ud fra/til sort
Fade ind/ud fra/til hvidt
Ken Burns effekt (zoom og panorering i et billede).
Fast motion
Slow motion
Spejlvendt
Billede i billede, gerne i en form for ramme
Pixeler et ansigt i bevægelse (brug keyframes)
Skift farve på en genstand
Indsæt en scene taget med greenscene og fjern den grønne farve
Roter horisonten fx 10 grader i et klip

4. Skriv en speak til filmen og indtal den på klubbens H2n mikrofon.
5. Find en passende baggrundsmusik og dæmp den når der speakes eller reallyden kræver det.
God fornøjelse
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