
11008800  oorr  772200??  

  

11008800  mmeeaannss  tthhee  vviiddeeoo  rreessoolluuttiioonn  iiss  11992200  ppiixxeellss  bbyy  11008800  ppiixxeellss..  772200  iiss  ssmmaalllleerr  aatt  11228800  

ppiixxeellss  bbyy  772200..  BBootthh  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  hhiigghh  ddeeffiinniittiioonn..  II  lliikkee  uussiinngg  772200  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  ooff  ffiillee  

ssiizzee  aanndd  eeaassee  uupp  uuppllooaaddiinngg  ttoo  vviiddeeoo  sshhaarriinngg  ssiitteess..    

SSeeccuurriinngg  YYoouurr  CCaammeerraa  

  

••  CCllaammpp  ttoo  aa  RRaaiilliinngg  

••  HHoolldd  ttoo  tthhee  DDeecckk  

••  MMoouunntt  ttoo  tthhee  MMaaiinn  

••  MMoouunntt  ttoo  tthhee  MMaasstt  

HHoorriizzoonn  TTrruuee  CCaammeerraa  MMoouunnttss  

  

WWaatteerrpprrooooffiinngg  YYoouurr  CCaammeerraa  

  

KKeeeepp  iitt  ssiimmppllee..  CCuutt  aa  hhoollee  iinn  aa  bbaaggggiiee  jjuusstt  bbiigg  eennoouugghh  ttoo  eennccoommppaassss  tthhee  ffooccuussiinngg  rriinngg  

oonn  yyoouurr  ccaammeerraa..  AAdddd  aa  UUVV  ffiilltteerr  aanndd  uussee  eelleeccttrriiccaall  ttaappee  ttoo  sseeccuurree  iitt..  TThhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  

bbaagg  ccaann  bbee  ppaarrttiiaallllyy  cclloosseedd  aarroouunndd  tthhee  mmoouunnttiinngg  ddeevviiccee  aanndd  ttaappeedd  sshhuutt..  MMoosstt  ooff  tthhee  

ttiimmee,,  tthhiiss  ssyysstteemm  wwoorrkkss  ppeerrffeeccttllyy..  



LLiigghhttiinngg  

 

 

YYoouu  aarree  oonn  aa  ssaaiillbbooaatt::  ggoooodd  lluucckk!!  BBuutt,,  yyoouu  ccaann  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  wwhheenn  sshhoooottiinngg  vviiddeeoo  tthhaatt  

tthhee  aauuttoommaattiicc  iirriiss  ooff  tthhee  ccaammccoorrddeerr  wwiillll  aaddjjuusstt  ttoo  tthhee  bbrriigghhtteesstt  lliigghhtt..  IIff  yyoouu  aaiimm  tthhee  

ccaammeerraa  aatt  ssoommeebbooddyy  wwiitthh  aa  bbrriigghhtt  sskkyy  iinn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  bbee  ssuurree  ttoo  cchheecckk  tthhee  ppiiccttuurree..  

MMoosstt  ccaammccoorrddeerrss  hhaavvee  bbaacckklliigghhtt  bbuuttttoonnss  ffoorr  ssuucchh  sshhoottss  

TToo  ZZoooomm  oorr  NNoott  ttoo  ZZoooomm  

  

ZZoooommiinngg  iiss  ggrreeaatt..  IItt  ccrreeaatteess  ccoommppoouunndd  mmoottiioonn  iiss  tthhee  sshhoott  aanndd  ccoommpprreesssseess  tthhee  ffiieelldd  ooff  

vviieeww,,  mmaakkiinngg  bbooaattss  llooookk  lliikkee  tthheeyy  aarree  aabboouutt  ttoo  ccoolllliiddee..  LLooookk  aatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iilllluussttrraattiioonn  ooff  

hhooww  hhiigghheerr  mmaaggnniiffiiccaattiioonn  lleennsseess  cchhaannggee  tthhee  rreellaattiivvee  ssiizzee  ooff  tthhee  ppuurrppllee  bboottttllee  iinn  tthhee  

bbaacckkggrroouunndd..  

  

OOnnllyy  uussee  tthhee  zzoooomm  wwiitthh  tthhee  ccaammeerraa  mmoouunntteedd  ssoommeewwhheerree  oonn  tthhee  bbooaatt  ssoo  sshhaakkiinngg  iiss  nnoott  

mmaaggnniiffiieedd..  TThhee  bbeesstt  iiddeeaa  iiss  ttoo  ffiinndd  aa  ppllaaccee  oonn  tthhee  ccooaammiinnggss  oorr  rraaiill  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  

ccaammeerraa,,  aanndd  tt  vviieeww  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  tthhee  fflliipp--oouutt  ssccrreeeenn  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  eeyyeeppiieeccee..  

  



BBee  SSeennssiittiivvee  

  

PPlleeaassee  iinnffoorrmm  yyoouurr  ccrreeww  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  bbee  sshhoooottiinngg  vviiddeeoo,,  wwiillll  mmaakkee  aa  mmoovviiee,,  aanndd  ppeerrhhaappss  

ppoosstt  iitt  oonn  aa  wweebbssiittee..  SSoommee  mmaayy  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ppiiccttuurree,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  aann  

uunnffllaatttteerriinngg  ssiiddee  ooff  tthheemm  iiss  sshhoowwnn!!  

EEddiittiinngg  PPrrooggrraammss  

••  SSoonnyy  VVeeggaass    

••  AAvviidd    

••  FFiinnaall  CCuutt    

••  II  MMoovviiee    

  

  

  



WWhhaatt  ttoo  FFiillmm  

AAccttiioonn  SShhoottss  

 

 

  

••  RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  yyoouu  aarree  sshhoooottiinngg  mmoottiioonn..  TTrryy  ttoo  hhaavvee  aass  mmuucchh  aaccttiioonn  aass  ppoossssiibbllee  

wwhhiillee  ssttiillll  ffooccuussiinngg  tthhee  vviieewweerr  oonn  wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt  tthheemm  ttoo  sseeee..  TTrryy  nnoott  ttoo  ffoollllooww  aa  

mmoovviinngg  oobbjjeecctt  lliikkee  aa  ssaaiillbbooaatt  iinn  tthhee  ffrraammee..  LLeett  iitt  ttrraannssiitt  tthhee  ffiieelldd  ooff  vviieeww  iittsseellff..    

MMuussiicc  

  

TThhee  mmuussiicc  yyoouu  cchhoooossee  ffoorr  yyoouurr  vviiddeeoo  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  wwhhaatt  ““ffeeeelliinngg””  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ccoonnvveeyy..  

SSaaiillbbooaatt  rraacciinngg  mmuussiicc  sshhoouulldd  mmaakkee  44  kknnoott  SSBBss  llooookk  lliikkee  tthheeyy  aarree  mmoovviinngg  ffaasstteerr  tthhaann  

tthheeyy  aarree..    

  

CCaallmm,,  rreefflleeccttiivvee  mmuussiicc  wwoouulldd  bbeetttteerr  ffiitt  aa  bbeeaauuttiiffuull  ssuunnsseett  aafftteerr  aa  ddaayy’’ss  ccrruuiissee..  

  



  

MMuussiicc  &&  EEddiittiinngg  

 

TTrryy  ttoo  ttiimmee  sscceennee  cchhaannggeess  ttoo  cchhaannggeess  iinn  tthhee  mmuussiicc..  AAdddd  ssoouunndd  eeffffeeccttss  ttoo  iinnccrreeaassee  

iinntteerreesstt,,  aanndd  ddiiaalloogguuee  wwhheerree  yyoouu  tthhiinngg  iitt  mmaakkeess  sseennssee..    

PPuubblliisshhiinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonn  

 

 

 

 

vimeo.com/videoschool 

vimeo.com/join 

GGooPPrroo

  

CChhaalllleennggee  

TThhee  22001122  ssaaiilliinngg  sseeaassoonn  iiss  nneeaarrllyy  uuppoonn  uuss..  LLeett’’ss  ccoollllaabboorraattee  aanndd  ccrreeaattee  aa  vviiddeeoo  oorr  sslliiddee  

pprreesseennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  aawwaarrddss  cceerreemmoonnyy,,  aannootthheerr  CClluubb  ffuunnccttiioonn..  YYoouu  ccaann  eeiitthheerr  

ccoolllleecctt  iinntteerreessttiinngg  vviiddeeoo  sshhoottss  oorr  ccrreeaattee  yyoouurr  oowwnn  ffiillmm..  EEnnccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffrroomm  tthhee  

cchhiillddrreenn..  II  wwiillll  mmaakkee  mmyysseellff  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  hheellpp  wwiitthh  eeddiittiinngg..    


