Handleiding videohuisstijl
©2020

Intro

Er zijn vier verschillende intro’s met elk een link naar een eigen thema. Welke intro je voor welke
video kan gebruiken leggen we hieronder uit.

Variaties

Intro variant 1 – Druppel
Intro variant 2 – Planeten
Intro variant 3 – Pulserende atomen
Intro variant 4 – Celdeling

Gebruik en keuze van variaties

De planeten in de ruimte en de celdeling zijn goed inzetbaar voor video’s waarin bètawetenschappen besproken worden. De druppels zijn wellicht wat algemener in te zetten. Het werkt
het beste als de intro inhoudelijk bij de film past en de relatie tot het thema begrijpelijk is voor de
kijker. Deze drie intro’s zijn subtiel genoeg om voor een breed spectrum aan beeld inzetbaar te zijn.
De intro Pulserende Atomen is daarentegen een wat drukker intro en leent zich daarom meer voor
een up-tempo muziekje en actievere video’s van bijvoorbeeld evenementen zoals het science café
en de nacht van de wetenschap. De opdrachtgever en editor kunnen in overleg bepalen welk intro
het beste past bij de specifieke video.

Lower third

De lower third is een Essential Graphic in .mogrt formaat die je kunt gebruiken en customiseren.

Variaties

Transparant – is de default lowert third. Deze gebruik je in principe altijd als voorkeursvariant. Als
het beeld te licht is of als de tekst wegvalt op de ondergrond gebruik je de alternatieve witte variant.

Font

De naam is geschreven in het font Saira ExtraCondensed Light in de font-size 159.
De omschrijving is geschreven in het font Calibri in de font-size 69.
Het is alleen toegestaan om de font-size aan te passen als de naam niet binnen het kader valt.
De fonts kunnen gedownload worden via nwohuisstijl.nl onder huisstijlelementen, lettertypes.

Ondertiteling bij Lower third

Wanneer de ondertiteling niet past onder de lower third, verplaats je de ondertiteling naar de bovenkant van het beeld. De positie van lower third verplaats je niet.

Outro

De outro heeft twee varianten, de eerste begint met een aanpasbare call-to-action, bij de tweede
variant is dit weggelaten en kun je alleen de tekst aan het einde alsmede het webadres veranderen.
De tekst onder het logo dient als credits waar bijvoorbeeld een zin als “dit is een productie van
NWO ©2020”, “geproduceerd door NWO” e.d. kan staan.

Font size

call to action: 151 px
website: 72 px
credits: 46 px

Geanimeerd logo

Dit geanimeerde logo is altijd hetzelfde. Het heeft een dimensie van 142x230 pixels, dus het kan
ook gebruikt worden als logo dat altijd in beeld staat boven in het scherm (a la NPO en commerciele
zenders) mocht dat nodig zijn.

Tekst titels

Deze worden gebruikt tussen twee beelden in of over een beeld heen. De tekstgrootte is indien
nodig aanpasbaar, maar niet wenselijk vanwege leesbaarheid. Bij aanpassen van de tekstgrootte of
meer tekst dient er rekening gehouden worden met de duur dat de titels in beeld zijn.

Logo in bovenhoek

Het geanimeerde logo dient alleen in de intro en de outro gebruikt te worden. Indien dit noodzakelijk is, kan het logo (in kleur) klein gebruikt worden in de rechter bovenhoek. Deze moet altijd
inkomen met een animatie en mag niet conflicteren met een ander logo. Bijvoorbeeld tijdens de
intro/outro of een lower third wanneer het logo elders al in beeld is. Het logo moet ook weer uitgaan met een animatie. Zie bestand: Logo in bovenhoek.mov voor schaling en de positionering van
het logo.

