Jezelf opnemen met beeld en zang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Je zet je computer klaar om het lied (je eigen stempartij) aan te zetten.
Zet op je mobiel de camera aan om dit te filmen, dan neemt hij tegelijk ook de zang op.
Doe een koptelefoon of oortjes in de computer / laptop,
Laat 1 oor vrij zodat je jezelf nog kunt horen.
Zet eerst je camera aan op filmen. Gebruik de brede, liggende stand, niet rechtop
Zet dan pas het lied aan en zing mee richting de camera (graag lachen, positief kijken)
Als het klaar is stop je de opname.
De opname deel je via whatsapp met Wilma van der Schoot, 06-27418262
Of via we transfer met wilmavanderschoot@mimamusic.nl

Alleen zang opnemen (dus geen beeld)
1. Je zet je computer klaar om het lied (je eigen stempartij) aan te zetten.
2. Opnemen op je mobiel kan op 2 manieren:
a. Zet op je mobiel de camera aan om dit te filmen. Als je niet gezien wil
worden ga je gewoon niet voor de camera staan. Of je legt een papier
voor de camera.
b. Je kunt ook de spraak-recorder (dictafoon?) gebruiken van je mobiel.
Dan neem je echt alleen de zang op. (zie extra uitleg)
3. Doe een koptelefoon of oortjes in de computer / laptop,
4. Laat 1 oor vrij zodat je jezelf nog kunt horen.
5. Zet eerst je camera of spraakrecorder aan.
6. Zet nu het lied aan en zing mee richting de camera of recorder Als het klaar is stop je de
opname.
7. De opname deel je via whatsapp met Wilma van der Schoot, 06-27418262
Of via we transfer met wilmavanderschoot@mimamusic.nl
2b:Uitleg opnemen via de Spraakrecorder:
Stap 1: zoek de spraakrecorder op je mobiel

stap 2: druk op de rode knop om op te nemen

Stap 3: Druk op het grijze vierkantje om te stoppen met opnemen

Stap 4: vul je stemgroep, naam en titel in en druk op opslaan

Stap 4: klik op de 3 puntjes en klik op ‘delen’

Stap 5: zet een vinkje voor je opname en klik daarna weer op DELEN

Stap 6: kies whatsapp en deel het met wilma

