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Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp
1. Öppna programmet Imovie
2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn!
3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka på skapa

4. Så här ser ett tomt projekt ut.
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5. Menyraden

Kameran och byta plats på fönstret

Olika verktyg att arbeta med

Text, ljud, övergång mm

6. Dra in en bild till ditt bildspel
Alt 1 - från Iphoto biblioteket - klicka på kamera knappen

alt 2 från annan mapp på datorn där du har bilder
7. Dra in bilden du vill ha - ser ut så här
För att dra in bilden klickar du på bilden och håller ner och sen kan du dra den till
fönstret i i movie där den skall placeras- Dra och släpp :)
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8. Ändra tid som bilden visas
dubbel klicka på bilden och granskaren kommer upp - Skriv in tid - kanske lägga
till en video effekt ? - Klicka på klar

Ta bort Ken Burns effekten som kommer automatiskt så att bilden rör på sig även
om det är en stillbild.
Klicka på

i menyraden.

Följande bild kommer upp

Anpassa - visar hela bilden utan att röra på sig, tar bort Ken Burns.
Beskär - Man kan använda bara en del av bilden om man vill
Ken Burns - ställer in var bilden börjar och hur den skall röra sig.
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9. Bilder och övergångar
Nu finns det 3 bilder i projektet.
Den gråa rutan mellan bild 1 och 2 är en så kallad övergång. Dvs, man kan få en
smidig övergång mellan 2 bilder.

För att skapa detta väljer du

i menyraden.

Olika varianter på övergångar kommer upp som förslag.
För att använda klicka håll ner den du vill ha och dra den till mellanrummet mellan
bilderna som skall ha övergången.
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10. Text på bilderna.
Lika så som övergångar kan man dra och placera text på bilderna .
Klicka på
i menyraden och följande lista kommer fram.

För att använda texten klicka håll ner och dra den över den bild du vill ha texten på.
Då ser det ut såhär ...
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11. Lägga in rörlig film
Under arkiv välj importera och sen filmer ...

Och programmet frågar följande ... vad vill du importera. Hitta ditt filmklipp
och klicka på Importera nere i högra hörnet i rutan.

Skapa en ny händelse där du samlar
dina filmer ... jag kallar min test123

Ser ut såhär nu när jag importerade en film
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Filmen hamnar i rutan där nere
Markera hur mycket du vill ha av filmen. Det kommer en gul markering som är
början och slut på klippet, dvs du bestämmer själv hur mycket du vill använda av
filmen!!

Dra den upp till det övre fönstret där bilderna finns

Som ni ser hamnar nu
filmen bredvid bilderna!
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12. Dra in en ljudfil
Nu skall vi dra in musiken vi skapat i Garageband och använda som musik/ljud till
vårt bildspel!!!
Hitta filen som du skapat. En fil med namn.mp3
När du hittat den drar du över den till fönstret där bilderna och filmerna är.

Nu drar jag över filen med namn pollution.mp3 till Imovie och lägger den under
bilderna och släpper.

Ljudfilen lägger sig till bilderna och blir grönt i Imovie som bilden ovan !
Som ni ser är ljudfilen kortare är hela bildspelet.
Se till att bilderna har samma längd som ljudfilen ni gör
Tex
Alla bilder med övergångar, text mm är 35 sek, då skall kompositionen i
garageband också vara 35 sek lång för att musiken skall täcka alla bilder och
filmer !
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Man kan ta bort ljud från ett filmklipp så att man bara behåller ljudet från det man
har satt dit själv.
Dubbelklicka på filmklippet och en ruta kommer upp.
Klipp - Video - Ljud . Välj fliken ljud .
Dra ner där det står Volym till 0%
Då hör man bara ljudet från filen man har dragit in i programmet manuellt.
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GÖRA FILMEN KLART!
När du är klar med filmen går du upp i toppmenyn, under dela och välj exportera
film.. då kommer denna ruta upp.

Välj HD 720p för att få bra kvalitet!
Klicka på Exportera och filmen börjar skapas och sparas !!
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Några saker att tänka på, fixa och trixa ....
- Dra musen över bilderna/filmerna och Imovie visar hela tiden hur det ser ut i det
högra fönstret. Klicka på space/mellanslagstangenten för att starta och stoppa
filmen.
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Dessa kontroller gör följande:
1. Visar filmen i helskärm, tryck på ESC tangenten när du vill tillbaka till Imovie
2. Spelar filmen från början i Imovie
3. Visar ljudfilen
4. Här bestämmer man hur mycket att projektet man vill se mer eller mindre
detaljerat

Under fliken ljud
hittar man allt som finns i Itunes biblioteket och ljud som
finns till Imovie. Du kan ju även lägga in dina mp3 filer från Garageband i Itunes
eller till och med i Garageband direkt dela din komposition till Itunes ”Skicka låt till
Itunes.”

