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NPO2 2DOC Begin leader incl. Omroep idents - Opbouw
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Afbeelding (01)
Het donker grijze vlak schuift in 23 frames naar zijn begin en
schuift gelijk door naar het filmrol-effect
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Afbeelding (02)
Vanaf frame 50 verschijnt het 2DOC/2DOCkort logo
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Afbeelding (04)
De omroep ident schuift door naar de eindkaart vanaf
frame 210

Afbeelding (03)
Vanaf frame 100 begint de omroep ident
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Afbeelding (05)
Vanaf frame 250 schuift de titel in beeld

Afbeelding (06)
Vanaf frame 280 fade het omroeplogo in en blijft de
eindkaart nog 3 seconden en 15 frames staan.

NPO2 2DOC Begin leader incl. Omroep idents - Eindkaart

Titels: NOE Display Medium
Size: 120 px
Leading: 125 px
335 px

450 px

575 px

845 px

omroeplogo: vaste grootte/positie

Voorbeeld: 2DOC LEADER eindkaart.

Layout: 2DOC LEADER eindkaart.

NPO2 2DOC
promo’s
Begin
langleader
- timeline
- Eindkaart aanpassen in Avid Media Composer
Lange variant - 1 regel
Programmatitel en
tijdsaankondiging
schuiven erin
Omroeplogo fade out 15 frames;
ramp, tijdsaanduiding, programmatitel en zenderlogo schuiven omhoog

Donkergrijze
vlak omhoog

0

Grijze vlak van beneden naar boven;
ramp, tijdsaanduiding, programmatitel, zenderlogo en tag schuiven omhoog;
Omroeplogo fade in 15 frames
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variabele lengte

Opener 150 frames

2DOC eindkaart aanpassen in Avid Media Composer
In de bin ’2DOC BEGINLEADER PROGRAMMA’ en 2DOCkort BEGINLEADER PROGRAMMA’
staat voor elke omroep een Sequence met de juiste leader en audiomix.
De lagen ‘Regels 1’ en ‘Regels 2’ zijn de twee regels van de programma titel. Bij gebruik van 1 regel
dien je de laag van regel 2 uit te zetten.
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Grijze vlak schuift omhoog;
omroeplogo verdwijnt

148

Closer 170 frames

170

NPO2 2DOC Begin leader - Eindkaart aanpassen in Premiere Pro

2DOC eindkaart aanpassen in Adobe Premiere Pro
In de map ’2DOC BEGINLEADER PROGRAMMA’ en ’2DOCKORT BEGINLEADER PROGRAMMA’
staat voor elke omroep een Sequence met de juiste leader en audiomix.
De lagen ‘Title - Regels 1’ en ‘Title - Regels 2’ zijn de twee regels van de programma titel. Deze kan 1
of twee regels bevatten. Bij gebruik van 1 regel dien je de laag van regel 2 uit te zetten.
Dubbelklik op de titels in de tijdslijn om deze aan te passen.

NPO2 2DOC Begin leader - Eindkaart aanpassen in After Effects

2DOC eindkaart aanpassen in Adobe After Effects
In de mappen ’2DOC BEGINLEADER PROGRAMMA’ en ’2DOCKORT BEGINLEADER PROGRAMMA’ staat voor elke omroep een
compostitie met de juiste leader en audiomix.
De laag ‘Closer: TITEL’ bevat de aan te passen titel. Deze kan 1 of twee regels bevatten. De regelafstand word automatisch
geanimeerd bij gebruik van 2 regels.

contact
Als er vragen zijn met betrekking tot de NPO2 vormgeving,
kunt u contact opnemen met HollandCentraal.
Telefoon: 035 6409292
of via mail: info@hollandcentraal.com

