Aan te leveren informatie voor Merci België platform
1.
2.
3.
4.

Logo in hoge resolutie
URL van jullie website
Contactpersoon – mailadres – telefoonnummer (wordt uiteraard niet gepubliceerd, maar zo kunnen we iemand contacteren indien nodig)
Het filmpje

Deze informatie aan te leveren via: https://mercibelgie.be/deelnemen/

Tips voor de opname van jullie filmpje:
Vorm:
•
•
•
•
•
•

Gezien de maatregelen raden we een huiselijke setting aan, herkenbaarheid is key. Een achtergrond met wat diepte is leuker dan vlak voor een muur!
Vermijd fijne lijntjes en ruitjes op de kledij om geen moiré-effect te krijgen.
Best iemand het filmpje laten opnemen vanop circa 1m afstand (i.p.v. zelf op een armlengte afstand) – dan krijg je meer ruimte rond de persoon en vermijd je
vervorming.
Wacht een paar seconden na het starten van de opname vooraleer je begint te spreken.
Kijk recht in de camera, niet naar degene die filmt, en blijf op het einde van je tekst nog minstens 5 seconden in de lens kijken vooraleer de opname te stoppen!
Tip: Beperk de lengte van je boodschap. Langer dan 1 minuut wordt toch niet bekeken. Rond 30 seconden is de aanrader.

Beeld:
•
•
•
•

Formaat: 16:9 breedbeeld, liggend gefilmd
Resolutie: zo hoog mogelijk, zodat we in montage nog wat kunnen bijkadreren en stabiliseren, bij voorkeur de camera in 4K (3840x2160) zetten. Minimum FHD
(1920x1080) pixels.
Aantal beelden per seconde : 25 fps
Film bij voorkeur met zacht licht, ga niet onder een spot staan

Geluid:
•
•

Merci!

Zorg dat er geen of toch zeer weinig achtergrondgeluid is
Voor een goede verstaanbaarheid is het beter om een ‘droge’ ruimte te kiezen met weinig galm. Bij voorkeur geen grote, lege ruimte met veel gladde oppervlaktes
zoals een inkomhal maar liever aangeklede ruimtes (stoffen en meubilair dempen de klank)

