
H3: Workflow
Opgavebeskrivelse
Opgaven omhandlende at lave en promo video for 
Tech-house pladesleskabet Kellerhobel. Videoen 
skulle  promovere/reklamere for Bendtsen & Alan 
Murphys single Dimension på Facebook. Formålet 
med videoen var først og fremmest at give folk en 
smagsprøve på nummeret, oplyse udgivelsesdatoen, 
til sidst opfordre til at følge Kellerhobel på Facebook 
og SoundCloud. Det skulle samtidig visuelt 
spændende.

Proces
Det begynde med at Rasmus fra Kellerhobel, havde 
en god ide til videoen, han havde fundet en masse 
gamle sort hvid klip med folk der danser twist , som 
han havde fået til at passe med tempoet/bpm på 
nummeret. (se billede 1) Da jeg modtog videoen 
var det meningen at jeg kun skulle ligge et animeret 
logo og infografik på, men da jeg først så videoen 
var den over 2 minutter lang. Det synes jeg var alt for 
langt, når det kun skulle være en smagsprøve. Derfor 
forslog jeg at vi skulle holde den på omkring 1 minut, 
så vi ikke ville miste folks opmærksomhed inden 
at budskabet kommer. Jeg fik grønt lys til at klippe 
videoen om. Jeg klippede stramt i takt til musikken 
og ”to the point” for at give videoen mere dynamik og 
intensitet. (se billede 4)

Efter et par korrekturrunder, hvor vi fandt en 
passende længde på videoen, lavede jeg glitch effekt 
animation på Kellerhobel logo som dukker op gang 
3 gange i videoen, for at vise at det er udgivet af 
Kellerhobel sleskabet. (se billede 2 og 3)
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Til sidst lavede jeg 2 stykker infografik, det første 
viser cover på udgivelsen (som jeg også har lavet) 
og udgivelsesdatoen. (se billede 5) På det anden 
billede bliver der opfordret til at følge Kellerhobel på 
Facebook og SoundCloud. (se billede 6) Derefter var 
videoen klar til eksportering og upload på Facebook.

Diverse
Videoen er produceret i Premiere Pro. De grafiske 
elementer er udarbejdet i illustrator. Alle deadlines 
blev overholdt. Kunden blev meget tilfreds 
med resultatet, videoen levede op til alle deres 
forventninger.

Videoen kan ses her: 
http://www.danielfarcinsen.dk/wp-content/
uploads/2019/01/Dimension-PROMO_3.mp4
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