
Een DSLR (Digitale Single Lens Reflex camera) of digitale 
spiegelreflexcamera is tegenwoordig uitermate geschikt 
om naast prachtige foto's ook videomateriaal te schieten 
op hoge kwaliteit. Een HD spiegelreflexcamera is voorzien 
van een grote sensor. Hierdoor is er de mogelijkheid om 
te werken met beperkte scherptediepte. Dit biedt profes-
sioneel mogelijkheden die tot voor kort alleen op video-
camera's uit de allerhoogste prijsklasse voorkwamen.

Voor wie is deze cursus geschikt?
De cursus filmen met de DSLR is geschikt voor alle gebruikers 
van een spiegelreflexcamera met filmfunctie die thuis of op 
de werkvloer het maximale rendement uit zelfgemaakte films 
willen halen.

Filmen met de DSLR
Digitale Single Lens Reflex camera

'Professioneel filmen in HD 
met je eigen camera' 
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Cursusduur:  3 dagen

Lestijden:  10.30 -17.30 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het het boek Creating DSL Video -   
 From Snapshots to Great Shots van   
 Richard Harrington.

Kosten:  Zie de cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen
Dag 1

Filmen met je DSLR

Les 1. Voordelen

Les 2. Beperkingen

Opnamen

Les 3. Verschillen tussen fotograferen en video opnemen

Les 4. Opnameformaten, framerate en instellingen

Les 5.  Chipmaat en consequenties

Les 6. Essentiele toebehoren (o.a. statief )

Les 7. Optionele toebehoren (o.a. camslider/monitorloupe)

Les 9.  Lenskeuze: zoomlens of prime

Les 10. Belichting en scherpstelling

Les 11. ISO

Les 12. Werken met scherptediepte

Les 13.  Beelcompositie en camerabewegingen 

Dag 2.

Les 14. Beeldassen

Les 15. Daglicht opnamen

Les 16. Schemeropnamen

Les 17. Binnenopnamen bij kunstlicht

Dag 3.

Les 18. 3 punt belichting

Les 19. Geluidsopnamen en synchronisatie

Les 20. Draaiboek

Montage

Les 21. Beelden archiveren

Les 22. Geschikte computerhardware

Les 23. Transcoding

Les 23. Montage do's and don'ts

Les 25.  Keuze van montageprogramma

Les 26. Video's publiseren 

Filmen met de DSLR
Omschrijving cursus 

Omschrijving
In de driedaagse cursus DSLR filmen leer je vaardigheden die 
je nodig hebt voor het maken en produceren van films met 
behulp van je spiegelreflex camera (DSLR). Er wordt onder an-
dere aandacht besteedt aan het proces dat vooraf gaat aan 
het produceren van de film en de consequenties van het fil-
men met een DSLR. Naast theoretische uitleg ga je aan de slag 
met je eigen camera en is er een uitgebreid praktijkgedeelte 
waarin het geleerde in de praktijk wordt gebracht.

Lesmateriaal
Tijdens de training wordt 
gebruik gemaakt van materi-
aal dat gemaakt is door onze 
trainer. Onze trainer is onder 
andere zelfstandig fotograaf 
en filmmaker. Diverse materi-
alen en naslagwerken worden 
beschikbaar gesteld. Daar-
naast krijgen deelnemers ook 
het boek Creating DSL Video 
- From Snapshots to Great 
Shots van Richard Harrington.

Benodigde voorkennis
- Ervaring met fotografie en een DSLR is een pré

- Basisvaardigheden in het gebruik van een computer

- Kennis van de Engelse taal 

  (software en lesmateriaal zijn in het Engels)

- De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.


