
OMALOOMINGU RADADEL
Filmimine ja monteerimine



KOOLITUSE TEEMAD
➤ Kuidas panna üles videotehnikat 

videoanalüüsiks 

✓ Kaamera seaded, objektiivi seaded, statiiv, 
gimbal, mälukaart. 

➤ Kuidas korraldada videotreeningu failide 
hoiustamist 

✓ Kuidas katalogiseerida, mida kustutada, 
mida säilitada, kuidas kooskõlastada, kes 
vastutab 

➤ Kuidas kasutada Final Cut Pro programmi 
videoklipi monteerimiseks 

✓ Projekti loomine, failide import, lõikumine, 
teksti lisamine, faili eksportimine, faili 
jagamine kolmandate isikutega.



➤ Hoidu üksteise vastu koksumisest. Ühekaupa. Ära jäta üksinda (turva) 

➤ Kasuta katikut, võimalusel karpe ja pehmendusi 

➤ Enne filmimist ole kindel, et mälukaardil on ruumi, akud oleks täis!  

➤ Kasuta autofookust! Statiivil võib fikseerida võtte ajaks, kui ei liiguta. 

➤ Ava:F 2,8-x - mida väiksem seda valgem ( soovituslik 3,2-4) 

➤ Kiirus: video puhul - 2korda kaadrit\sekundis (soovituslik 50,60  või 120) 

➤ ISO: mida madalam, seda parem! (soovituslik 320) 

➤ Statiiv: pane enne võtet paika, ÄRA VÕTTE AJAL LIIGUTA ega ZOOMI!  

➤ Töökindlamad proportsioonid: Portree, Kuni põlveni, Alla põlve, Kogu keha. Ära jäta palju seina 
või ebaolulist kaadrisse! 

➤ Gimba: edasijõudnud variant. Stabiliseerib liikuva kaamera pildi.

VIDEOTEHNIKA ÜLESPANEK JA SEADUSTAMINE



➤ Videotreeningu failide tegemine tuleb kooskõlastada osapoolte vahel. Kasutamiseks 
asutusesiseselt ja väga delikaatselt. Jagamine vaid kooskõlastusel. 

➤ Kirjtua üles meediafaili nimed! 

➤ Impordi mälukaardilt arvutis loodud folderisse, KUSTUTA MÄLUKAARDILT kohe! 

➤ Otsusta, kas vajab säilitamist, analüüsimist. Kui vähegi võimalik, siis kustuta ära :) 

➤ Projekti materjal eraldi kaustadesse. 

NB! Ära karda kustutada - enamasti on võimalik olulisi ideid realiseerida taas 
filmides :)

FAILIDE HOIUSTAMINE



FINAL CUT PRO
➤ Loo LIBARY 

➤ Loo PROJEKT 

➤ IMPORDI failid  

(NB! jäta failid oma kohta vs kopeeri failid programmi) 

➤ Tõmba TIMELIN-ile vajalikus järjekorras  

➤ FUNKTSIOONID: 

➤ Võta eelmine käik tagasi: Command+Z 

➤ Timeline näha kogu ulatuses ekraanil: Shift+Z 

➤ Lõika - Command+B 

➤ Kopeeri: Command + C 

➤ Kleebi: Command + V 

➤ Zoom funktsiooni valikul: Command= in,  

Command+Options= out 

➤ Transitions - üleminekud 

➤ Hääl sisse- ja välja sujuvalt 

➤ Audiofaili lisamine ja sünkroniseerimine 

➤ Tekstide lisamine 

➤ Efektide võimaluste valik Final Cut Pro’s  

➤ Edasiõppimisel - teine rida 

➤ Export File - HD 1080!



TÄNAN JA HEAD 
FILMIMIST!

Kerli Otti 
kerli.otti@gamil.com
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