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Handleiding 360°-opname
DEEL 1: 360°-OPNAME MET GOPRO’S
Te lenen materiaal van Pro Media Lab:
- GoPro 1 t.e.m. 6
- GoPro 360°-set
Stap 1. Gelijkzetten
Alle GoPro’s moeten qua settings gelijk staan.
Een GoPro heeft 3 knoppen. (bovenaan, vooraan en een kleintje opzij)
De bovenste knop is voor opnemen en fungeert als ‘OK’ knop.
De voorste is de aan/uit knop en opent het menu.
De kleine aan de zijkant opent het ‘settings’ menu.
Ga naar het settings menu door op de kleine knop aan de zijkant van de GoPro te duwen. Een
menu met alle video settings opent. Navigeer door het menu met behulp van de voorste knop.
Gebruik de bovenste knop om een setting aan te passen. Zet alle settings zoals aangegeven in
onderstaande tabel. Als je klaar bent kan je het settings menu terug sluiten met de kleine knop
aan de zijkant.
Resolutie
FPS
FOV
Low light
Spot meter
ProTune (PT)
White Balance
Color

1440
25
W
N/A
Off
On
Native
GoPro

Shutterspeed
ISO

Auto
400(als er veel licht is)
800 (als er weinig licht is)
Medium
0

Sharpness
Ex. Comp

Controleer of de GoPro op PAL staat:
Vertrek vanuit de opnamestand en ga naar de algemene settings (tandwieltje). Dit doe je met
behulp van de voorste knop. (3 keer duwen vanaf de filmstand). Video Format moet op PAL
staan en niet op NTSC.

2
Op het scherm van de GoPro kan je verschillende zaken aflezen.

Tip: Als je per ongeluk één camera hebt laten filmen zal deze een groter aantal gefilmde
beelden hebben dan de rest. Het is echter het beste om alle camera’s steeds op hetzelfde
aantal gefilmde beelden te houden. Dit los je dus simpel op door alle andere camera’s kort
voor 2 seconden te laten filmen zodat de nummers weer overeenkomen.
Stap 2. Inladen in de 360°-rig
De 360°-rig heeft al plastieke hoezen waar de GoPro’s inkunnen. Je kan de hoezen eruit klikken
door het zwarte staafje in te duwen. Let op! De mount is heel fragiel, dus wees voorzichtig!
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Stap 3. Monopod
In de 360°-kit zit een monopod. Deze kan je bevestigen aan de cup mount. Vervolgens kan je
de 360°-rig op de monopod draaien. Let op! Er zijn verschillende openingen, maar in één
opening zit een tussenstuk voor de kleinere schroef van de monopod. Daar moet de monopod
worden ingedraaid.

Stap 4. Captatie
Om een shot te maken moet je volgende stappen ondernemen:
1. Zet de 360°-camera op de gewenste plaats.
2. Zet alle GoPro’s aan.
3. Start de opname van alle GoPro’s.
4. Dubbelcheck dat ze alle 6 aan het opnemen zijn.
5. Voer een Motion Sync uit: dit wil zeggen dat de de 360°-camera 2x rond zijn as moet
draaien. Het maakt niet uit op welke manier, zorg enkel dat je handen niet voor de
lenzen zijn als je het doet.
6. Voer een Audio Sync uit. Dit doe je door simpelweg heel luid één maal in je handen te
klappen dicht bij de camera’s.
7. Roep zelf nog eens luid je shotnummer (en takenummer) zodat je dat later kan
herbeluisteren op de beelden om je shots van elkaar te onderscheiden.
8. Loop nu weg en zorg dat je zeker niet in beeld staat. (Let wel op dat je de camera niet
alleen achter laat op onveilige plaatsen.)
9. Als je klaar bent ga je terug naar de 360°-camera en controleer je of alle GoPro’s nog
aan het filmen zijn. Als dit zo is kan je ze gerust afzetten. Indien het niet zo is, is er iets
misgelopen en moet je het shot opnieuw opnemen.

DE HANDLEIDING VOOR 360°-POST-PRODUCTIE IS EEN ONLINE FILM. ER IS GEEN
DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR.
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DEEL 2: 360°-OPNAME MET SAMSUNG GEAR 360
Te lenen materiaal van Pro Media Lab:
- Samsung 360 kit
Stap 1. De camera verkennen
De Gear 360 heeft 3 belangrijke
knoppen.
1. De menu knop aan de zijkant.
2. De aan/uit knop aan de zijkant
onder de menu knop.
3. De record knop bovenaan de
camera.
De camera heeft ook een schermpje
bovenaan waar je van alle informatie
op vindt.

Stap 2. De camera aanzetten
Om de camera aan of uit te zetten moet je 3 seconden op de aan/uit knop duwen. Bij het aan
of uitgaan zal de camera een kort geluid maken. De 2 rode lichten (zie afbeelding hieronder)
zullen schijnen. Zo weet je dat de camera aanstaat. Als de camera aan het filmen is zullen deze
traag flikkeren.
Rechtsbovenaan de lens zie je een rood
lichtje branden. Ditzelfde lichtje zit ook
op de lens aan de andere kant.
Let op: De camera zet zichzelf uit na een
bepaalde tijd. Je kan deze tijd in het
settings menu aanpassen. Hoe je naar
het settings menu moet gaan leer je in
de volgende stap.
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Stap 3. De camera in filmstand zetten
Met behulp van de menu knop kan je navigeren door het camera menu.
Volgende opname soorten zijn mogelijk:
1. Video
2. Foto
3. Video timelapse
4. Video Loop
Door de menu knop los te laten selecteer je de optie die op dat moment op het scherm staat.
Wij werken in deze handleiding enkel met de ‘video’ optie.
In het camera menu heb je nog een 5e optie in de vorm van een tandwieltje. Dit brengt je naar
het settings menu. Hier kan je verschillende algemene instellingen aanpassen.
Stap 4. De juiste settings selecteren
Het tandwiel in het camera menu kan je selecteren door op de opname knop te klikken. Nu
opent het settings menu. Hier kan je opnieuw door navigeren met behulp van de menu knop.
Een optie selecteren doe je opnieuw met behulp van de opname knop.
Zorg dat de instellingen als volgt staan:
1
2

Switch lens
Video Size

Dual lens
3840x1920

Handige tip: Teruggaan in de menu’s kan je met behulp van de aan/uit knop.
Stap 5. Opnemen
Opnemen doe je met behulp van de opname knop. De camera telt eerst 5 seconden af en
begint vervolgens op te nemen. Duw opnieuw op de opname knop om de opname te stoppen.
Je kan op het scherm een tijd aflezen. Deze tijd geeft aan hoeveel uren:minuten:seconden je
nog kan filmen.
Stap 6. De camera verbinden met je smartphone
Open de gear360 manager op de Samsung GSM.
Zet de Gear360 aan en duw 3 seconden op de menu knop.
Je komt nu in het bluetooth menu. Je kan hierdoor navigeren met de menu knop en selecteren
met de opname knop. Klik op Gear 360 manager. De Gear360 zoekt nu naar de Samsung gsm.
Wanneer de Samsung applicatie de camera gevonde heeft opent een menu.
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De afbeeldingen geven aan welke shots er al gemaakt
zijn. Je kan een afbeeldingen selecteren om de 360 film
te bekijken.
Er zijn twee secties:
Mobile Device
Gear 360
Bij Mobile Device zie je alle films die op je Samsung
GSM staan. Bij Gear 360 zie je alle films die op je Gear
360 staan. Om een foto op te slaan op de gsm moet je
eerst naar ‘Gear 360’ gaan, je foto selecteren en op
‘opslaan’ tappen.
Tap op het camera icoon rechtsvanonder om de live
preview te openen.

De live preview heeft volgende functies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geavanceerde instellingen
Beeld instellingen
Opnemen
Switch Lens ( Moet Dual zijn)
Mode: Video
Album
Weergave: 360

Tip! Niet tevreden met het licht? Het vierde
icoontje van links in de rij bovenaan (+ en -) kan de
licht intensiteit veranderen.
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DEEL 3: 360°-OPNAME MET DE THETA S
Te lenen materiaal van Pro Media Lab:
- THETA S kit
Stap 1. De camera verkennen

De Theta S heeft enkele belangrijke knoppen.
1.
2.
3.
4.

De ’power’ knop aan de zijkant om de camera aan en af te zetten.
De ‘wifi’ knop aan de zijkant om de Theta S te verbinden met een smartphone.
De ‘capture’ knop aan de zijkant om tussen foto- en videostand te wisselen.
De grote ‘record/shutter’ knop aan de voorkant om het opnemen te starten.

Stap 2. De camera aanzetten
Om de camera aan of uit te zetten moet je op de ‘power’ knop duwen. Bij het aan of uitgaan
zal de camera een kort geluid maken. De ‘Power Lamp’ zal aangaan. Er zijn 4 statussen:
1.
2.
3.
4.

Blauw: batterij is vol
Pinkend blauw: Batterij is bijna leeg
Rood: Er is een oplaad probleem
Uit: De batterij is volledig op
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Stap 3. De settings instellen
De Theta S heeft 2 opname opties: foto en video. Je kan via de ‘capture’ knop wisselen tussen
deze standen. Het icoontje aan de voorkant geeft aan wat je huidige stand is.

Stap 4. Opnemen
Zowel in foto- als videostand is opnemen gemakkelijk. Je drukt op de ‘record’ knop om het
opnemen te starten. Bij video zal de ‘record’ lamp nu blauw pinken. Om te stoppen duw je
nogmaals op de ‘record’ knop. De resolutie voor foto’s is 5376 x 2688 voor video’s is dit 1920
x 1080.
Stap 5. Met een smartphone verbinden
Druk, als de camera aanstaat, voor enkele seconden op de ‘wifi’ knop. Het ‘Wifi’ lichtje
vooraan begint nu te pinken. Open op een smartphone naar keuze het Wifi-menu. Je ziet hier
nu een Wifi-netwerk met de naam van de camera (bv. THETAXS00001017). Het wachtwoord
hiervan is: 00001017, de nummers na de letters. Indien alles goed verliep is het ‘Wifi’ lichtje
nu continu blauw. De volgende keer hoef je het wachtwoord niet opnieuw in te geven.
Stap 6. Geavanceerde instellingen voor de Theta S
Nu de camera verbonden is met een smartphone kan je veel meer instellingen aanpassen.
Open de Theta S applicatie op je smartphone. Indien deze nog niet is geïnstalleerd dan kan je
hem gratis downloaden van de Appstore of de Play Store.
In het hoofdmenu zijn er verschillende knoppen:
1. Device Images: De foto’s/video’s die op de gsm zelf staan.
2. Cam Images: De foto’s/video’s die op de camera staan.
3. Theta 360: Het online platform
4. Settings: Om de algemene instellingen aan te passen.
5. Het camera symbool: Om naar de live preview met camera settings te gaan.
Wanneer je de live-preview functie opent kan je ook alle camera-instellingen aanpassen zoals
ISO, Witbalans, Shutter etc. Hierbij gelden dezelfde regels als bij normale camera’s.
Bij extra vragen kan je altijd terecht op:
https://theta360.com/en/support/manual/s/content/menu-prepare.html
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DEEL 4: 360°-OPNAME TIPS & TRICKS
Camera posities
• De camera kan het beste staan op plaatsen waar je als mens ook kan komen. Dit geeft
een natuurlijker gevoel. Bv. Op een stoel ipv op de tafel.
• De camera kan bijgevolg het beste op ooghoogte staan!
• Let op dat je hem niet ergens alleen onveilig achterlaat.
• GoPro’s hebben groothoeklenzen. Zorg dus dat af en toe je personages echt héél dicht
komen voor het ‘close-up’ gevoel. (10cm)
Stitchproblemen* voorkomen
• Positioneer belangrijke objecten/personages in één lens. Zorg niet dat ze staan op een
overlapping tussen 2 GoPro’s staan. Dit geeft stitchproblemen. Kan het niet anders?
Zorg dan dat er zeker 2meter tussen het object en de GoPro’s is.
• Zorg dat de camera niet te dicht staat tegen muren en/of grote objecten.
• Voor opnames in heel erg kleine ruimtes, zoals auto’s, heb je een andere 360°-camera
nodig. Dit beeld gaat bijna niet stitchbaar zijn.
Licht
•
•

360°-camera’s hebben een laag dynamisch bereik. Dit wil zeggen dat ze niet goed
omgaan met grote lichtverschillen. Probeer dus niet te filmen op locaties waar deze er
veel zijn. (bv. een heel donkere ruimte met ramen)
Lichtarmaturen kan je niet in beeld zetten. Je kan dus het beste je set uitlichten, indien
je dit wil, met practical lights. Dit zijn lichten die bij de set passen en bijgevolg in beeld
mogen zijn.

Geluid
• 360°-camera’s nemen zelf geen kwaliteitsvol geluid op. Je moet daarom gebruik
maken van een externe audio recorder zoals bv. een Tascam.
• Net zoals lichtarmaturen mogen er geen audio opname-apperaturen zoals bv. perches
in beeld zijn. Gebruik daarom een Tascam of kleine microfoontjes.
• Voor omgevingsgeluid kan je wel een grote microfoon gebruiken. Je kan dit geluid
achteraf opnemen of de microfoon tijdens de opname ergens verstoppen.
* Stitching: Het digitaal aan elkaar plakken van de GoPro beelden om zo een 360°-beeld te verkrijgen.

