Sådan laver du en livevideo på
Facebook
Når din kirke har en Facebook-side, så kan du sende live fra siden - du kan
livestreame en andagt, en bøn, en prædiken, en salmesang, en lystænding,
refleksionsord, en hel eller dele af en gudstjeneste.
Du kan i princippet selv stå for streamingen. Så når du er dit eget filmhold,
kan du enten filme håndholdt eller endnu bedre anbringe kameraet f.eks. på et
stativ eller på en anden form for kamerastøtte.
Kæl for lyden, men lev med, at billedkvaliteten måske ikke ligner en million,
for det er nærværet, der er brug for, ikke professionelle digitale kompetencer.
Bemærk, at det er en livevideo, og det tillader, at der sker lidt ”fejl” undervejs,
da seeren godt ved, at du er live og at videoen ikke er redigeret. Det kan
endda være med til at gøre din livevideo mere autentisk og troværdig.

Sådan sender live du med Facebook
Med en smartphone eller en tablet:
1. Vælg kirkens facebookside via de tre vandrette streger nederst i højre
hjørne
2. ”Opret opslag”
3. Klik på ”Livevideo”
4. Kameraet åbner, og du kan vælge
om hvilken vej kameraet skal
filme
5. Tilføj en beskrivelse og klikke ”Start livevideo”
– så er du live
igennem på Facebook.
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Med en computer:
1. Åbn kirkens facebookside, og her kan du trykke “Live”

2. På computeren skal du vælge kamera i menuen “Kom i gang”
3. Tryk på start ”livevideo", og I er på.

4. Videooptagelsen bliver liggende på facebooksiden, hvis du ønsker det.
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5 gode tips til din optagelse
Men inden du begynder din optagelse, så er her 5 gode tips til at lave en god
video til Facebook.

1. Forbered dit indhold
Du bør altid forberede hvad dit indhold skal være, hvad du vil sige.
Skriv evt. et manus og øv dig på det forinden, ved f.eks. at sige det
højt foran spejlet. Det kan være nervepirrende at vide at optagelse er
live, og at du ikke lige kan tage den om, så hvis du er godt forberedt,
så vil du virke langt mere sikker og rolig.
Overvej varigheden af din livestreaming.
2. Forbered din location
Find ud af, hvor du skal stå. Skal det være i kirken eller på
kontoret? Det skal være et sted med godt lys og en god lyd.
Det kan hænde, at du skal bryde lidt med de gængse traditioner for
placering i kirkerummet, for husk, at seerne kun ser det, du filmer,
så du kan sagtens “snyde” lidt, så længe budskabet er i fokus, og
seerne kan se og høre, hvad du siger.
3. Forbered din videobeskrivelse
“Tryk for at tilføje en beskrivelse ...” fortæller, hvad videoen handler
om, og den er vigtig, da seeren på en livevideo ikke nødvendigvis
ser din video helt fra starten. Seeren kan hurtigt sætte sig ind i hvad
der sker i videoen og dermed få lyst til at se med. Derfor er det
vigtigt, at du har forberedt beskrivelse forinden, da den har en stor
betydning. Brug elementer fra dit manus, så bevarer du en
sammenhæng.
4. Test dit udstyr, vinkler, lys og lyd
Du kan bruge din smartphone, tablet eller computer (med
webcam). Når du har godt styr på dit indhold og beskrivelse, så bør
du teste dit udstyr. Test om kameraet på din enhed virker, om
der overhovedet er lyd igennem og ikke mindst om lyden er klar og
tydelig. Hvis du har en ekstern mikrofon til din enhed, så brug den.
Sørg også for at oplade enheden, det er surt midt i en liveudsendelse
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at gå ned på strøm. Tør desuden linsen af med en ren klud.
Hvis du foretrækker at have hænderne fri under optagelsen, får
du brug for at sætte kameraet et stabilt og sikkert sted. Du kan prøve
dig frem med et nodestativ til telefon og tablet eller du kan selv
lave et midlertidigt stativ.
Se f.eks. hvordan på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=TTtJovKtujo
https://www.youtube.com/watch?v=eFnLHOCWO3o
5. Test vinkler, lys og lyd
Test også gerne hvilken vinkel der fungerer bedst for din optagelse,
og husk på at størstedelen af seeren formentlig vil se din video på
mobilen, så undgå at stå for langt væk fra kameraet. For at opnå den
bedste lyd og undgå at zoome, som kan give et grynet billede, må du
regne med at en billedbeskæring fra halvnærbillede (ansigt og
skulder) til taljen. Uanset hvad, vil seeren fornemme rummet, du er
i. Prøv så vidt muligt at filme i normalperspektiv dvs. ikke nedefra
eller oppe fra. Overvej også om der er lys nok på din optagelse og
tilføj mere lys hvis nødvendigt, enten ved at sætte et par lamper op,
ryk tættere på et vindue, eller gå udenfor i dagslyset.
6. Lige før optagelse Vær opmærksom på, at du ikke holder hånden
eller en finger over linsen eller mikrofonen, når du optager.
Ydermere er det vigtigt, at du filmer horisontalt med smartphonen
eller tabletten for at få det bedste resultat.
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