Dear các anh chị em,
Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là đến Đêm Gala Amsers. Với mục đích là đêm hội của hơn 30 thế hệ Amsers.
BTC biết rằng có rất nhiều anh chị em Amsers đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh thành khác cũng như
ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Các anh chị cũng là một phần của cộng đồng Amsers, vì thế BTC rất
mong các anh chị có thể góp mặt ở đêm GALA bằng cách:
 Quay lại lời chào/nhắn nhủ của các anh chị (5-10s), theo nhóm hoặc theo cá nhân (nhóm càng

đông càng vui :D) và gửi về cho BTC.
 Anh chị em cũng có thể gửi clip về một kỉ niệm/ câu chuyện thời học sinh xưa kia về cho BTC để

đóng góp vào phim ngắn DreAMS
Khi gửi, các anh chị em vui lòng ghi rõ:
 Họ tên người gửi
 Tên nhóm (vd: cựu học sinh Ba Lan)
 Nơi sinh sống và làm việc (thành phố, đất nước)
 "Lời chào” HOẶC “Kỉ niệm”

Mọi đóng góp vui lòng gửi về email của bạn Nguyễn Hoàng Hà: ha.nguyen142@gmail.com
Thay mặt BTC, xin chân thành cảm ơn

Mai Thanh Hà
Quản lý dự án Homecoming - Ngày về 2015

HƯỚNG DẪN QUAY CLIP CHO AMS30
1. Quay clip bằng gì?
a. Ưu tiên iphone, ipad (đời càng cao càng tốt), quay cùng chuẩn HD
b. Nếu không có thì các loại điện thoại quay được chuẩn HD.
c. Các loại máy quay chuyên dụng phải có chế độ HD.
2. Quay thế nào?
a. Thời lượng quay 5s – 10s/clip
b. Khi quay để ngang điện thoại ( không dựng dọc thiết bị quay), hướng nút volume lên trên vì Video để chế độ màn
ảnh rộng.
c. Tốt nhất là nhờ người khác cầm máy để lấy được toàn bộ người, nửa người trên, khung cảnh và quan trọng nhất là
chống rung trong khi quay.
d. Bật chế độ định vị location trước khi quay.
3. Quay ở đâu?
a. Ở đâu không quan trọng ( ngoài trời, bàn làm việc, công viên, trên bus, train, airplane, toalet, bar, rừng, bể bơi)
miễn là chất lượng đạt các yêu cầu sau:
i. Rõ mặt
ii. Đủ sáng
iii. Không rung, lắc.
iv. Không quá ồn để nghe rõ lời thoại.
4. Bạn nói gì khi quay:
BẠN LÀ AI -----> Điều này vô cùng quan trọng. Còn lại có thể làm theo gợi ý sau:
i. Bạn nhớ ai nhất hồi học ở Ams, gửi lời đến ai không?
ii. Bạn nhớ điều gì nhất khi đi học ở trường Ams
iii. Bạn nói vể: thời tiết, thời trang, chính trị, kinh tế, động vật, đồ công nghệ, con cái, nấu ăn bla, bla.
iv. Bạn mong ngóng và kỳ vọng gì về hội trường?
v. Bạn tặng mọi người một cảm xúc của bạn về CHÚNG MÌNH, ví dụ: Forever Amser; I love Amser ...
5. Quay video/ clip xong gửi cho ai?
a. Quay xong copy file video ra máy tính và gửi qua share dropbox, google drive để đảm bảo file không bị resize.
Không gửi thẳng qua email trên thiết bị cầm tay.
b. Liên hệ với bạn Nguyễn Hoàng Hà - để gửi clip: (ha.nguyen142@gmail.com)
Các Video sẽ được post trong group HAO và trong đêm GALA AMSER vì vậy bạn lưu ý mặc đẹp, cười tươi, trang
điểm kỹ càng tốt.
6. Lịch phát sóng
Trong Đêm GALA AMSERS và phát trực tuyến cho đồng bào xa tổ quốc

