Datastue 02.09.15 ST
Movie maker 1: Still-billeder, overgange, titelside, tekst på billeder og
underlægningsmusik
Har jeg Movie Maker på min computer?
Er du i tvivl, bruger du søgefeltet i startmenuen. Skriv navnet. Kommer der ikke noget frem, har du
den nok ikke.
Hvad så?
Movie Maker findes som en del af det, der kaldes Windows Essentials. Søger du efter Movie Maker
på nettet finder du en Microsoft side, hvor du kan downloade den fra. Den vil gå i gang med at
installere Windows Essentials og på et tidspunkt, kan du vælge, hvad du vil have af pakken. Du
blive nødt til at tage Photo Gallery med i købet.

Mest om Værktøjslinien Startside
Vi begynder med at hente billeder ind med Tilføj videoer og billeder.
Man kan markere flere ved at holde Ctrl nede mens man klikker på de ønskede.
Kommer de i rækkefølge markerer man den første og holder Shift nede, mens man klikker på den
sidste.
Standard er at hvert billede vises 7 sek. Vil man have en anden tid markerer man billedet og vælger
værktøjslinien Rediger. Her kan man stille på tiden under Varighed.
På startsiden finder vi også Titel, der kan bruges som indledning. Anbring først markøren i starten.
Skriv titlen og vælg størrelse, farve, m.m. Vil man have en baggrund til teksten, anbringer man det
ønskede billede først og bruger Billedtekst til sin titel. Den bruges i det hele taget til at sætte tekst på
de enkelte billeder.
For at skiftene mellem de enkelte billeder ikke skal blive for voldsomme, findes der et væld af
overgange, man kan vælge imellem. Anbring markøren det pågældende sted og vælg Overgang i
værktøjslinien Animationer.
Endelig kan man afslutte med en tekst, der ruller op over skærmen. Vælg Rulletekst.

Fuld skærms visning.

Nederst til højre under visnings-vinduet er der en blå firkant med en
lille pil. Det er her man vælger fuld skærms visning. Man kommer tilbage med Esc i øverste venstre
hjørne på tastaturet.

Underlægningsmusik/lyd. På startside-værktøjslinien er der en knap, der hedder Tilføj
musik. Her kan man tilføje musik man selv har - Tilføj musik… - eller finde musik på nettet. Det vil
normalt være i MP3-format og det skal det helst være, for så fylder det mindst.

