GREJLISTE, PODCAST
Optager:
Køb en digital optager med en god, indbygget stereomikrofon. Der findes flere, der ikke koster en
formue.
Zoom har flere forskellige, små optagere, som er gode at begynde med og koster mellem 1.500 og
2.500 kroner. Zoom H5 eller Zoom H6 for eksempel.
Sonys optagere er bedre, men koster også mere, fx Sony PCM-D100 til omkring 5.000 kr.
Der findes også gode optagere fra Tascam og Roland.
Zoom laver også en mikrofon til iPhone, som skal bruges sammen med en Zoom app. Mikrofonen
koster 5-600 kroner. Jeg har mødt tilfredse brugere, men har ingen erfaringer med at bruge den!
Mikrofon
Du behøver ikke ekstern mikrofon til kurset. De små optagere har indbyggede stereomikrofoner. De
laver som regel ganske fin lyd, men er MEGET følsomme over for vind og bevægelse og optager alt i
miles omkreds. Du skal tit meget tæt på den person, du interviewer, og det kan være svært at bevæge
mikrofonen uden at få støj med på optagelsen.
Det kan være en god investering med en ekstern mikrofon, fordi den er lettere at styre, når du laver
interviews. MEN mange af de gode mikrofoner duer ikke til de små optagere, fordi de har brug for
ekstra forstærkning for at optage højt nok. Spørg i butikken, hvilken mikrofon de anbefaler til
interviews med lige netop din optager.
Mono er helt fint. Husk kabel, hvis du køber en ekstern mikrofon.
Hovedtelefoner
Er helt nødvendige for at styre, hvad du optager. Vi foretrækker dem, der dækker hele øret, da mange
af de små ikke lukker nok lyd ude. Men det er nok en smagssag.
Vindhætte
Både til ekstern og indbygget mikrofon. Helt uundværlig, når du optager udendørs.
Redigering
Der findes et væld af redigeringsprogrammer, mange er gratis, nogle koster lidt, andre meget.
Vi bruger Hindenburg, som er et dansk udviklet redigeringsprogram. Det kan ikke alt, men det er
meget let at bruge og godt til at komme i gang. Du får 30 dages gratis prøve, og bagefter koster det
enten 500 eller 2.000 kroner plus moms alt efter, hvilken version, du vælger. http://hindenburg.com/

