
Att filma med mobilen  1 dag

 ➜ Kom igång snabbt med att filma och publicera
 ➜ Bildkomposition, ljud och ljus
 ➜ Enkel regi och redigering

För dig som vill locka med rörlig bild

Rörlig bild tar allt mer över det utrymme som text tidigare haft på webben 
och i sociala medier. Och det är inte så konstigt eftersom rörlig bild lockar 
och gör budskap levande. Det finns säkert mycket i din verksamhet som med 
fördel skulle kunna visas som film. Och allt måste inte vara så komplicerat, 
ofta kan det räcka med en enkel, men snygg, mobilfilm.
 På Företagsuniversitetets praktiska kurs "Att filma med mobilen" får 
du de kunskaper som du behöver för att snabbt komma igång och filma 
med mobilen. Allt från att välja innehåll till att filma, regissera, redigera och 
publicera.
 Du får också lära dig hur du ska tänka vad gäller bildkomposition, ljud, 
ljus och text. Du använder din egen mobiltelefon.
 Välkommen till en intensiv och inspirerande kortkurs ledd av Helene 
Åberg, bildproducent, redigerare och produktionsledare på TV!
 Nästa kursstart är den 16 oktober 2019 i Stockholm. Du kan boka dig 
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2050



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

09.45 Morgonkaffe serveras

10.00 Fördelar och nackdelar att filma 
med mobil

 Att hitta/skapa innehåll
• vilket innehåll gör sig bra som film 

på webben?

 Vad får man filma?
• aktuella lagar – upphovsrätt

 Bildkomposition
• arrangera bild och bakgrund för 

att få rätt känsla och uppnå ditt 
syfte

• lär dig hantera mikrofon och und-
vika störande bakgrundsljud

• dåligt ljus ger dålig film, välj rätt 
ljus

 Dramaturgi och effekter
• dramaturgi i rörligt berättande
• intervjuteknik
• använda musik och text

12.30 Lunch

Deltagare
Kursen vänder sig till t.ex. 
kommunikatörer, webbredaktörer, 
redaktörer för sociala medier och andra 
som snabbt vill komma igång att filma 
med mobilen och publicera på webben 
och i sociala medier. För dig som vill lära 
dig att producera mer professionella 
företags- eller utbildningsfilmer 
rekommenderas kursen "Producera film 
som proffsen".

Teknisk utrustning
Ta med din egen smartphone. Kursen 
hålls med iPhone som grund, men går att 
följa även med Android.

Mål
Målet är att ge dig kunskaper som behövs 
för att

 ➜ spela in enkla, men snygga, filmer med 
mobilen och publicera på webben 
eller i sociala medier

 ➜ hitta bra innehåll

 ➜ göra enkel redigering i mobilen

 ➜ ge regi till den som står framför 
kameran.

Kursledare
Helene Åberg

Att filma med mobilen 
– skapa filmer för webb och sociala medier

DATUM Ort Kursavgift

16 oktober 2019 Stockholm 6 900

Stockholm: Kursen äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till 
specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel 
Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

Tid, 10.00-17.00.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För 
information och kursrådgivning ring 
08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

13.30 Filma med mobilen
• praktisk övning

 Redigera
• enkel redigering i mobilen

 Regissera
• att agera framför kameran
• att ge regi till den/de du filmar

 Publicera snabbt och enkelt
• Youtube m.fl. kanaler

17.00 Kursen avslutas


