
side �1©	  SkrivKra*

Speak	  
Har	  I	  lyst	  1l	  at	  optage	  lyd	  selv,	  fx	  en	  speak,	  skal	  I	  trykke	  på	  
mikrofonikonet	  nederst	  på	  skærmen	  på	  "klippebordet".	  "
Når	  I	  trykker	  på	  ikonet,	  dukker	  en	  
optagerfunk1on	  frem.	  Tryk	  på	  Optag	  for	  at	  
optage.	  Så	  tælles	  der	  ned	  fra	  tre,	  før	  optageren	  
går	  igang.	  	  

"
I	  kan	  følge	  med	  undervejs	  og	  se,	  om	  lydniveauet	  
er	  for	  højt	  og	  lydmåleren	  kommer	  i	  det	  røde	  
felt.	  I	  det	  1lfælde	  skal	  I	  tale	  lavere/bevæge	  jer	  
længere	  væk	  fra	  lydkilden.	  	  

"
Tryk	  Stop,	  når	  I	  er	  færdige	  med	  at	  optage.	  	  

Here*er	  får	  I	  mulighed	  for	  at	  lyHe	  1l	  
optagelsen,	  acceptere	  den,	  annullere	  den	  eller	  
tage	  den	  om.	  	  

Når	  I	  har	  accepteret	  den,	  kan	  optagelsen	  ses	  
som	  et	  blåt	  lydspor	  på	  klippebordet	  under	  
filmen.	  

"
Se	  evt.	  filmen	  på	  metodikogsmag.dk:	  	  	  	  	  	  
OPTAG	  SPEAK	  

""
Overgange	  
Når	  I	  har	  indsat	  flere	  forskellige	  videoklip,	  kan	  I	  
også	  vælge,	  hvordan	  overgangene	  skal	  være	  
mellem	  klippene.	  	  "
Tryk	  på	  overgangen	  mellem	  klippene,	  så	  den	  
bliver	  gul,	  og	  så	  dukker	  der	  flere	  valgmuligheder	  
op	  nederst	  på	  skærmen.	  	  "
På	  nogle	  af	  overgangstyperne	  kan	  has1gheden	  
på	  selve	  	  overgangen	  ændres	  ved	  at	  trykke	  på	  
0,5	  s.	  	  "
Det	  nemmeste	  er	  at	  prøve	  sig	  frem	  med	  de	  
forskellige	  muligheder	  og	  finde	  den,	  der	  passer	  
jer	  bedst.

""""""""""""
"
OVERGANGE	  MED	  
LYD:	  Vær	  
opmærksom	  på,	  at	  
overgangene	  kan	  
have	  lydeffekter	  
koblet	  på.	  Hvis	  I	  ikke	  
ønsker	  disse,	  skal	  I	  
trykke	  på	  
højtalerikonet	  i	  
overgangsredigerings
billedet,	  så	  højtaleren	  
får	  en	  streg	  hen	  over	  
sig.	  Så	  bliver	  
overgangen	  lydløs.
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