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Om oss

Camerat har jobbet med 
videoproduksjon i over 15 år og 
har vært med på Høylandet og i 
Olavshallen i en rekke år.



Agenda

Analysere 
Vi skal se på noen 
eksempler og analysere 
de. Hva fungerer og ikke. 

Planlegging
Vi skal se på hva vi må 
tenke på før vi filmer en 
produksjon. 

Lyd og Bilde
Vi skal gå inn på noen 
tekniske detaljer.

Etterarbeid
Vi tar en kjapp 
gjennomgang av hvordan 
vi setter sammen det vi 
har filmet.
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Analysere
Vi skal nå se på noen eksempler 
på opptak som er sendt inn til 
Norsk Revy tidligere.
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https://docs.google.com/file/d/1PchX4nwc7rhzp3s_MGrSOe_G3azTecKR/preview


● Er ikke klar når innslaget starter
● Ustabil kameraføring
● Dårlig lyd
● Personen i bildet er utbrent (for lyst)



https://docs.google.com/file/d/18HWydgJVbNf6rOExRciAepuPkQAhycey/preview


● Fint utsnitt av scenen
● Dårlig lyd
● Personen i bildet er utbrent (alt for 

lyst på midten)
● Publikum går i veien for kamera



https://docs.google.com/file/d/1OFkpFnHSL2CDJUuY0QyJj_XNDHw0OJCG/preview


● Fint utsnitt av scenen
● God lyd og eksponering
● Håpløs kameraplassering, alt for høyt oppe



https://docs.google.com/file/d/1gk6OZQOgTUkELmJSOJ59W4oV7XnvD6y1/preview


https://docs.google.com/file/d/1z5x70_GBVkT0XqsOcbb5r6iVN3FEHZKo/preview


Tre fallgruver som går igjen

Kameraplassering Utsnitt
Kamera er ofte plassert 
enten for høyt eller for lavt. 

Vi kommer ikke tett nok til å 
se ansiktsuttrykk og 
følelser.

Lys / eksponering
Enten for lyst eller for 
mørkt. 
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Kameraplassering
Noen viktige punkter å tenke gjennom

1. Plasser kamera i øyehøyde med de som står på scenen. Slik vil vi få best kontakt med de og vi vil se 
ansiktene godt. 

2. Prøv å unngå at folk går rett foran kamera. Kanskje kan man sperre av et par plasser rett foran.

3. Ha et stødig underlag. Pass på at stativet ikke berører en stolrekke som f.eks. rister når de som sitter 
der ler og klapper. 

4. Ha nok plass til deg selv. Dette er din arbeidsplass de neste par timene, så du bør ha det komfortabelt.



Utsnitt
1. Hvis man jobber med ett kamera: Sørg for å få med det som skjer, men ikke nødvendigvis hele 

scenen. Om vi f.eks. filmer er en monolog trenger vi ikke å se masse tom scene på sidene.

2. Hvis vi har flere kamera å jobbe med, så er det viktig å tenke variasjon, slik at de forskjellige 
kameraene filmer ulike ting. Da blir det mer spennende å se på når man klipper dette sammen.



Lys / Eksponering
Det kan være krevende å filme sceneinnslag fordi lyset kan være veldig konsentrert og sterkt. Enkelte steder på scenen 
har vi mye lys, mens på andre steder er det helt mørkt. 

1. Her kan det være lurt å delta under prøvene, og også be lystekniker om å sette på de lysene som skal brukes 
under forestilling. Slik får man avdekket eventuelle behov for justering. 

2. Litt avhengig av hvilket kamera man filmer med, så kan man vurdere om det er mest hensiktsmessig å justere 
eksponeringen manuelt eller la den stå på automatisk. Filmer man med en mobil finnes det apper som gir oss 
muligheter for å finjustere.

3. Helt hvite klesplagg er veldig vanskelig å filme i spotlys, dette er noe man kan diskutere med 
gruppen/scenograf/regi på forhånd. 

4. Matching av farge og og eksponering på flere kamera (hvitbalanse).



Kamera Hvor mange kamera har du til rådighet? 
Har vi kun ett kamera bør vi finne en nøytral posisjon. 

Har vi flere, kan vi ha mer varierte posisjoner og utsnitt.

Et fint oppsett er å bruke tre kamera: Ett som filmer hele 
scenen forfra og ett på hver side som filmer i kryss, med 
tettere utsnitt. 

Har vi to kamera så kan disse settes rett ved siden av 
hverandre, så sentrert som mulig foran scenen. Det ene kan 
da ha et stort bilde av hele scenen, mens det andre plukker 
nærbilder. 









Lyd!



Lyd! Lyd er noe av det viktigste! Uten god lyd kommer vi ingen 
vei. 

Om vi har mulighet så er det best å få en tapning direkte fra 
lydmikser. Da får vi lyden fra alle mikrofonene til de som er 
på scenen. Det er også fint å plukke opp publikumslyd som 
latter og applaus i tillegg, ellers vil opptaket virke “dødt”.

Kanskje har lydtekniker mulighet til å gjøre et opptak på sin 
mikser også?



Redigering
Skal du ha direkteproduksjon eller gjøre opptak 
og klippe senere?

Kostnadsnivået på utstyr har blitt såpass lavt at 
det nå er mulig for mange flere å gjør 
live-produksjoner. 

Redigering av opptak: 
Synkronisering av opptak, matching av lys og 
farger (bør gjøres før opptak), klipping og 
eksportering. 

 



Takk for meg!
Spørsmål? 

post@camerat.no
Camerat.no

Cameratfilm på facebook og instagram


