CE ? CUM ? CATI !?
Versiunea 1.0

Astazi la trei ani de cand au inceput "Aventuri pe bicicleta", va
prezint "CE ? CUM ? CATI !? V 1.0" !
Cu ce si Cum au fost realizate filmarile “Aventuri pe bicicleta”, si
alte folositoare despre filmari si montaje video pe care sa le puteti
realiza cu usurinta.
Faceti-va rost de urmatoarele obiecte.
Materiale minime si suficient necesare :
– Un calculator fiabil pentru editari video, daca nu va descurcati apelati la Power Up
Computers, Calculatoare Arad
– Camera Video Go Pro Hero1/Hero2 sau echivalenta ca performante si mult mai ieftine (
SJ4000,SJ5000 etc!), cu carcasa subacvatica, 2 baterii de schimb 1 Card Class 10 de 32 Gb
– Diferite prinderi pentru camera Go (Cap, Piept, Picior, Trepied etc. )
– Un trepied
Materiale suplimentare care se pot folosii :
– O camera video mai buna, doua, trei, zece
– Un Gimbal sau alternative, pentru o filmare lina
 Un quadcopter pentru filmari aeriene
 Cabluri, franghii, scripeti pentru cadre de efect etc.
Si nu in ultimul rand pofta de lucru!
Nu uitati,
“Aventuri pe bicicleta” au fost si in continuare sunt filmate si editate de o singura persoana. Pe
viitor speram la o munca mai eficienta, in echipa. Pentru editare s-a folosit un calculator E8400 cu
video on board pana in ianuarie 2015. Cele mai multe filmari au fost realizate de pe o bicicleta
modesta, Cannondale Caad3, v-brake, Judy TT ! PUNEȚI MÂNA !

GHID
Cum puteti realiza si voi un proiect precum "Aventuri pe bicicleta" ?
Promovati national si international pasiunea dumneavoastra, implicit a ROMANIEI ! Cu
traditii, munti, rauri si vai incluzand toate activitatile specifice si nespecifice ce pot
fi practicate in cadrul natural oferit de iubita noastra tara ! Prea mult arunca strainii
cu noroi in noi. Au de ce sa le fie ciuda. Romania e tot ce ne-a dat Dumnezeu mai de pret,
numai sa ne deschidem putintel ochii.
Din putinul timp avut, zbuciumat el de felul lui, mi-am rezervat o parte pentru a va oferii
detalii despre munca desfasurata.
Dupa trei ani de "Aventuri pe bicicleta" am ajuns la concluzia ca o metoda eficienta de
lucru este :

I Realizarea materialului
1. Filmarea & Fotografierea
Inainte de a pleca la drum asigurati-va ca aveti carduri si baterii de rezerva, asta si
in cazul in care va uitati bateria scoasa din aparat si card-ul in cititor...
 se filmeaza secventele dorite cat mai stabil si calitativ (cautati tips&triks)
 cand se ajunge acasa se descarca pe PC, vizioneaza iar pentru o editare/reeditare
mai usoara se numeroteaza si redenumeste fiecare fisier (cadru, secventa)
Exemplu : 53 urcare peisaj abrupt push bike





1. Coloana sonora
dupa vizionarea si redenumirea materialului filmat trebuie sa va ganditi la o
melodie de fundal
se poate lasa si coloana sonora originala
se poate nara
sau toate variantele combinate

3. Informatii despre zona/activitatea filmata
Creati un fisier word unde culegeti, introduceti si structurati detalii, harti, informatii,

legende etc despre zona/activitatea promovata, ulterior acestea vor fi folosite la editare.

II Editarea Materialului
1.Editarea Video
Pentru proiectul "Aventuri pe bicicleta" filmuletele au fost editate cu programul Pinnacle
15 pana in Ianuarie 2015, de atunci folosesc Adobe Premiere CS6.
Recomand Adobe Premiere (e simplu pentru orice utilizator de PC), fiind si mult mai
stabil.
Mai jos aveti un tutorial de urmarit dupa ce instalati programul. A se exersa in program in
timp ce video-ul ruleaza.
Adobe Premiere Pro CS6 - Basic Editing Introduction Tutorial :
https://www.youtube.com/watch?v=kWTHWOY1usU
Cel mai bun invatator e Internetul, gasiti orice, doar sa cautati.
De exemplu:
Color correct in premiere cs6 ?
Unul dintre raspunsurile date de YT la intrebarea aceasta este :
https://www.youtube.com/watch?v=WrXuyFFhjno
De asemenea va recomand sa folositi ponturile Youtube.
SPOR LA EDITARE !
Filmul odata definitivat, sa-l exportati la calitate maxima, oricum YOUTUBE-ul ii scade
mult din calitate.
https://www.youtube.com/watch?v=9AxvGjY4gI0
2. Scrieti cateva cuvinte
 Descrierea pe scurt a videoclipului cu titlu, subtitlu, descriere si zece cuvinte cheie
 Scrieti un articol de vreo 400 de cuvinte care sa descrie filmul realizat

III Publicarea Materialului
 Incarcati filmul realizat pe Youtube si/ sau pe orice site de video sharing specific
activitatii desfasurate (nu folositi aceiasi descriere pentru site-uri multiple)
 Publicati articolul insotit de filmulul realizat pe site/blog
 Publicati filmuletul pe site-uri/forumuri nationale de profil(in categoria corecta!)
 Publicati filmul pe site-uri/forumuri internationale de profil(in categoria corecta!)
 Publicati pozele pe site-uri de photo sharing de genul Pinterest

Dupa realizarea, editarea si publicarea materialului odihneste-te. Cand esti pregatit iao de la inceput ! Nu te da batut, continua ! Spor la munca !
Bineinteles ca se mai pot face multe, mai dati-ne si voi idei si completam aici. Mail at
sustin@aventuripebicicleta.ro pentru completari sau intrebari.
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