Közösség Kép Kommunikáció Rendezvény
BESZÁMOLÓ
Kópháza, 2014. június 17-18
Bemutatkozás
Hutvágerné Kasper Judit: tréner, A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület, Zirc
Ladányi János: tréner
Hajtó Géza: településén videós tevékenységet végez
Kovács András: fényképezésben van eddig tapasztalata
Tóthné Szigethy Éva: Nagylózsról nyersanyagot is hozott
Türkösi Anett: Alpokalja- Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Kovács Kata: Alpokalja- Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Payrits Luka: Hrvati- Horvátok Egyesület képviseletében
Csoltói József: Ágfalvi Önkormányzat képviseletében
Dr Nagy Attila: Harka, fotóművész
Adorján Anita: A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület, Zirc
Bachstetter Tamás: A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület, Zirc
Rajczi János : Sarródi Tájház képviseletében, rajz és kommunikációs tanár
Egresitsné Taschner Mónika: Kópháza Kultúrház igazgatója, a képzés házigazdája
Páliné Keller Csilla: projektgazda, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Balázsfi Enikő: Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

Feladat: Közösségfejlesztő játék
Mi a közös bennünk? Akiket nem ismerek, azokkal legyek egy csoportba.
Pl, olvasás iránti szeret, természetbarát, állatbarát, vidéken élés, utazás, tudásszomj.
Majd ezekből egy szlogen megalkotása: pl,„Mozgásban a világban, az életet harapva,
élményeket szomjazva”

Vágás a gyakorlatban
Ezt követően került sor a házi feladatként hozott nyersanyag kisfilmek vágására, a helyszínen
erre telepített asztali számítógépeken. Kiscsoportos foglalkozásban került erre sor, a
trénerek segítségével és aktív közreműködésével. A cél, egy kész kisfilm megalkotása a
hozott anyagból.

Feladat – jelenetalkotás és szinkronizálás
3+3 fős csoport romantikus nagy jelenet és maffia leszámolás jeleneteinek kidolgozása

Véleményformáló beszélgetés, tapasztalatok megosztása
A jelenlevő résztvevők egytől egyig mind különböző települések közművelődési, kultúrával és
közösségi munkával foglalkozó szakemberei, akik a tréninget követően megtanultak
együttműködni, egymás személyiségjegyeit, erősségeit és gyengeségeit is figyelembe véve

csoportokat alkotni és a közös eredmény érdekében egy sikeres térségi együttműködésben
dolgozni. A jól sikerült térségi kisfilmet elnézve, még hangsúlyosabbá vált számukra is az
együttműködés jelentősége és a fontosságának hangsúlyozása. Mit tehetnek a térségi
szereplők azért, hogy ez hatékonyabb legyen? Hogyan próbálják meg a saját településeiken
élők figyelmét erre felhívni és Őket erre ösztönözni?
A képzés résztvevői teljes körű ismereteket kaptak a stratégiaalkotás, a közösségfejlesztés, a
Kommunikáció, a PR tevékenység és a településmarketing témakörökben. A két napos
képzés végeztével egy közösségfejlesztő erejű kisfilm készülhetett el, alkalmazva a
településmarketing elemeit is.

Vágás az elméletben
Szerkesztő: megnézi, majd megjelöli a kisfilmek „hasznos” részeit (pl, 1:25-1:50-ig), majd
átadja a vágónak.
A vágó összerakja:
File – New – HD1080-50i (1920*1080 – 20.000fpsi kiválaszt
Mentés helye: FILE- Import – Media – CtrlA
Jobb klikk a filmen, Open is trimer
Elindít play gombbal a videó, majd „i”betűt lenyomni, ahonnan indítani akarom a snittet,
enter, majd „o”-val leállítom!! Ha a snittet is meg akarom vágni…”s” ( IOS) Ezt a kijelölt kék
sávot (snittet) lehúzom az alsó sávba.
Érdemes két sávba húzni a snitteket, egyet felülre, egyet alulra….ez azért jó, mert az
effekteket könnyebben állítom be. Vagy a kék nyíl szerű jellel adom hozzá a snittet a
Timeline-omhoz.
Ctrl + Z gomb kombináció: visszalépés
A kisfilm elkészítése előtt fontos a szabad asszociációs gyakorlat, ötletek gyártása és a
koncepció megalkotása akár írott formában is.
Szerkesztés és finomítás:
Kis ikon a film jobb alsó sarkában + kék ikon
Effektek beállítása, telítettség, effektpaletta,
Beszúrás: Auto Ripple (felső sor eciánkék ikon)
Ctrl + L
Visszafelé játszás: jobb gomb, Reverse
Snitt gyorsítása, lassítása: Jobb gomb: Insert: /Remove: Velocity
zöld csík megjelenik vízszintesen, ha felfelé húzom gyorsítom, ha lefelé húzom lassítom…-/+
100%
Ctrl-t nyomva tartom, dupla klikkel oda rakok egy bogyót, ahova akarom kitenni és onnan
kezdődik.

Átúszás, áttűnés effekt:
A két kép illeszkedjen egymáshoz témájában, csak akkor érdemes ezt alkalmazni
Felső sor: két háromszög egymással szembe fordítva a felső sorban ikon, ekkor a hátsó filmet
előre tudom húzni az elsőbe…áttűnés.
HANG:
hangsávok MUTE, ekkor némák lesznek a filmek, lehet alá zenét rakni.
Zene beillesztése:
Import: Média, zenét kiválasztani dupla klikkel alá
Ekkor megjelenik a hangfájl és lehúzom egy új sávba (harmadikba)

MÁSODIK NAP 2014. június 18.
Feladat: hangeffektekből történet összeállítása
Majd ezek előadása, narrációval alátámasztva.

Külső helyszínen történő forgatás
20 snitt, nyersanyag összeállítása
4 csoport, Kópházai helyszíneken:
1. Iskola, Óvoda, Tájház (iskolás tábor: Tambura tábor)
2. Mária szobor, Nagytemplom, Savanyú kút, Vasfüggöny
3. Tér, Szent Márton templom, Emlékmű, játszótér, festő úr
4. Bicikli út, fafaragó úr, Szőlőhegy, Mátyás kunyhó

Ebéd
Vágás
Az elkészített snittek, nyersanyagok megvágása és 1,5-2 perces kisfilm összeállítása
- a plán váltások jót tesznek
- Swenkelés alkalmazása: templom alulról felfelé bemutat, majd totál távolról, az
egészről
- Nem jó: ha részletképből, részletképbe megyek át (pl, táblából templomkeresztre)
- Jó: 1 biciklisből átváltok 3 biciklis képre
- fontos: zenére változzon a videó, a snitt úgy ugorjon, ahogy a zene kívánja.

Az elkészült kisfilmek bemutatása
Közös véleményezés és vágási megoldások, technikák átbeszélése, javaslatok, jótanácsok.

Jövőbeli tervek:
A következő rendezvény Nagylózson lesz 2014 szeptemberben vagy októberben, ahol az
interjúztatás és a riport készítés lesz a fő téma.

Fertőszentmiklós, 2014. 06.19.

Fotódokumentáció

A képek 2014. június 17-18-án készültek a ,, Hálózati programok megvalósítása az AlpokaljaFertő táj gazdaságának fejlesztéséért” elnevezésű projektjének II. találkozóján.

