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KITOS MUZIKOS IR VAIZDO KŪRIMO IR REDAGAVIMO PROGRAMOS
Virtualus muzikos instrumentų rinkinys muzikos kūrėjui: 

* WalkBand (nemokama telefonuose Android sistema)

Muzikos konvertavimo įrankiai: 
* Any audio / video converter (nemokama)

Garso įrašų tvarkymas: 
* Audacity (nemokama)

Garso ir vaizdo tvarkymas: 

* Adobe Priemere Pro (mokama),
* Filmora video editor (mokama),
* Vegas Pro (mokama), ir kt.

Kiti telefonuose (Android operacinė sistema) garso ir vaizdo įrankiai: 

 MyMovie, VivaVideo, MusicMakerJAM, Song Maker, Drum Pad Machine, Super Sound ir kt.



Virtualaus pasirodymo rengimas 
Adobe Premiere Pro programa



Virtualaus pasirodymo rengimo etapai

1. PASIRENGIMAS.

2. VAIZDO / GARSO KOKYBĖS TIKRINIMAS

3. MONTAVIMAS



1. Pasirengimas. 
1. Atlikėjų rengiamų vaizdo įrašų instrukcija:

Aplinka - “scena”. Nurodykite, kokioje aplinkoje, koks vaizdas už nugaros turėtų būti 
filmuojantis. 

Apšvietimas. Priklausomai nuo norimo rezultato reikėtų apgalvoti, ar veidas 
filmuojant turėtų būti šviesoje taip, kad nekristų šešėliai. Jei filmuojama 
kompiuteriu, geriausia būtų, kad veidas būtų atsuktas į langą arba už kompiuterio 
būtų stalinė lempa. 

Apranga - sceninis įvaizdis. Nurodykite, kokia apranga tinkama pasirodymui / 
filmavimui. 

Laiko planavimas. Žinotina, kad bet kuris filmavimas nebūtinai pavyks iš pirmojo 
karto, todėl reikėtų nurodyti, kad pasirengimas ir filmavimas gali užtrukti daug 
ilgiau nei trunka pats kūrinys. 

Video kameros vieta filmuojant. Nurodykite, kokiame aukštyje, kaip pakreipta turėtų 
būti kamera. Jei tai daroma telefonu, paprašykite, kad visi filmuotųsi vienodai 
pekreipę (virtualiai arba horizontaliai) telefoną. 



1. Pasirengimas
SVARBU: 
VISUOSE ĮRAŠUOSE VIENODAS TEMPAS / RITMAS. Filmuojant reikėtų 
klausytis visiems vieno ir to paties akompanimento (įdainavimo ar pan.). 

NURODYTI VAIZDO ĮRAŠO PRADŽIOS LAIKĄ, jei reikalinga, kiek sekundžių 
išlaukti prieš pradedant atlikti kūrinį. 

2. Vizualizacijos (tekstų, paveikslėlių) planavimas. 

TEKSTAS. Žinotina, kad programoje įrašomų tekstų šriftai ne visi turi lietuvių 
kalbos raides. Tekstus galima pasirengti kitose programose norimu šriftu ir 
įkelti į video montavimo programą. 

PAVEIKSLĖLIAI. Jei naudojami paveikslėliai, svarbu juos turėti .png formatu. 



2. Vaizdo / garso kokybės tikrinimas

Gautus vaizdo įrašus svarbu patikrinti, 

kiekvieną išklausyti nuo pradžios iki pabaigos. 

Jei reikalinga, prašyti pakartotinai įrašyti. 



Adobe Premiere Pro
https://www.adobe.com/lt/products/premiere.html

https://www.adobe.com/lt/products/premiere.html


3. Montavimas Adobe Premiere Pro

http://www.youtube.com/watch?v=yv288KRfZXQ


Dėkoju už dėmesį, 
komentarus ir idėjas :) 


