Internet sites voor filmers
1. De drijfveren achter deze sites, voordelen voor
gebruikers, en de nadelen
2. Sites voor filmers: Youtube, Vimeo, Dailymotion,
Discussiegroepen, ...
3. Sites voor fotografie: Flick'r, Panoramio, etc
4. Algemene sites: Facebook, Hyves, Myspace,
5. Uitleg van de site van Vimeo als men ingelogd is, en
de connecties met andere sites
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1. Waarom internet voor filmers?




Bedrijven verdienen eraan door aan miljoenen
gebruikers (enkele) advertenties te tonen
Voordelen voor filmers
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Je film wereldwijd tonen



Gemakkelijk zien wat andere filmers doen



Adviezen over apparatuur, software, workflows



Backup voor je beste films



Onafhankelijk van tijd en plaats
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1. Waarom internet voor filmers?


Nadelen
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Kan verslavend werken!



Je moet opletten met gegevens die je liever privé
houd



Soms komt er wat ongewenste mail binnen (op de
mailbox die bij de site behoort)
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2. Sites voor filmers


YouTube
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Een van de oudste en de meest succesvolle site
in populariteit en het aantal films



Kwaliteit van amateurfilms vaak laag



Bij interessante onderwerpen hoge kijkcijfers



Nu ook films in HD kwaliteit



Veel gratis features, zoals statistieken, berichten,
allerhande privacy settings
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2. Sites voor filmers


YouTube



Zonder inschrijving kun je alleen films bekijken
–

Zoals de screening room of « How to »

–

Met inschrijving is er veel meer:

–

Films uploaden

–

Sterretjes geven (rating) en krijgen

–

Op commentaar reageren

–

Films zoeken en maker aanschrijven

–

Eigen statistieken bekijken
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2. Sites voor filmers


Vimeo
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–

Vanaf begin in HD (1280x720p) kwaliteit

–

Veel filmers met (enige) ambitie, ook pro's

–

Vragen en antwoorden zonder probleem

–

Leunt sterk op de « contacts » tussen filmers

–

Vormgeving van de site

–

Nadruk op « goed gedrag », be nice!
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2. Sites voor filmers


Vimeo
–

De openings pagina geeft duidelijk de lijn aan

–

Met een account is er een heel andere
« homepage » te zien: My stuff en Inbox etc

–

Er is veel nadruk voor links tussen filmers: share,
contact, likes, facebook share, privé share,
channels, groepen, discussie fora,

–

één voorbeeld: Benelux and friends

–

Behalve kunstzinnige films ook test en demonstratie
films
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2. Sites voor filmers


Nog meer sites:



Dailymotion, Yahoo, etc



Discussie groepen zijn handig om antwoord op
vragen te vinden of te krijgen:
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–

Dvxuser: (semi-)professionele discussies van
onafhankelijke filmmakers (“indies”)

–

Creative cow: meer op inhoud

–

Sites van montage programma: Apple, Pinnacle,
ezv
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3. Foto sites
Flick'r: de grootste site, deel van Yahoo!


Panoramio: « Reisfoto's », te zien op Google Earth
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4. Algemene sites
•

Netwerken voor vrienden, kennissen,
klasgenoten,...

•

Kunnen ook fotos en video's bevatten, al dan niet
« embedded »
–

Facebook, de grootste

–

Hyves, voor jongeren vooral

–

LinkedIn voor werkniveau relaties

–

Twitter, je kan er een zoekopdracht vastleggen!

–

Myspace, vooral voor musici
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5. Ten slotte
1.Een zelfgemaakt filmpje over het gebruik van
Vimeo
2.Een film van een vriend dankzij Vimeo:
Pierre Pollet uit De Panne (België)

Dunegroen ontketend

rste prijs provinciale wedstrijd Westvlaanderen, categorie genre-fantasiefilm, 200
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