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In dit hoofdstuk worden een aantal kenmerkende eigenschappen van de populairste videobewerkingsprogramma’s beschre-

ven. Het aanbod van software voor videobewerking is royaal en gevarieerd. Een complete beschrijving van ieder programma

zou te ver voeren. De opsomming van de beschreven programma’s in dit hoofdstuk pretendeert ook niet volledig te zijn, maar

probeert een globale indruk te geven van de bekendste video-editing-programma’s.

INDELING

Videobewerkingssoftware kan in drie groepen worden verdeeld: de elementaire

software, de consumenten- en de (semi)professionele software. Bovendien is ook

een indeling mogelijk op basis van platform waarop de software wordt gebruikt. Dat

is doorgaans een Windows- of iOS-computersysteem. In de hoofdstukken 17 en 18

hebt u kennisgemaakt met het proces van de videobewerking. Voor dat bewerkings-

proces hebt u uiteraard software nodig.

Naast de praktische eisen die u aan de video-editing-software stelt, bepaalt de aan-

schafprijs meestal ook de keuze van het pakket. Voor professionals is de prijs vaak

niet zo doorslaggevend, maar des te meer de prestaties van het programma.

Immers, beroepsvideograven moeten hier hun brood mee verdienen. De prijzen van

individuele videobewerkingssoftware lopen sterk uiteen, van ongeveer 59 tot 700

euro. Maar er zijn ook gratis en goedkope programma’s voor beginners te vinden. In

dit hoofdstuk beperken wij ons tot de betere consumenten- en (semi)professionele

videobewerkingsprogramma’s.
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Afbeelding 19.1

Een overzicht van het aanbod aan popu-

laire videobewerkingssoftware.



h201afb1 Consumenten videobewerkingsoftware is doorgaans voordeliger geprijsd dan pro-

fessionele software. Dat betekent vaak ook dat de consumentenpakketten vaak

minder mogelijkheden bieden. Ondanks dat leveren de consumentenpakketten

tegenwoordig zeer goede prestaties. Consumentenvideobewerkinsprogramma’s

hebben vaak een beperking als het gaat om het monteren van grote videoproduc-

ties. Voor montage van de meest toegepaste videoproducties voldoet de consumen-

tensoftware goed voor de hobbyist en startende semiprofessional. Geavanceerde

professionele bewerkingsprogramma’s leveren een goede playbackmogelijkheid die

niet afhankelijk is van de lengte van de montage. Daarbij is deze software over het

algemeen zeer stabiel en betrouwbaar. Professionele videosoftware is niet het

meest geschikt voor de beginnende video-editor, maar komen we eerder tegen bij

filmmakers, videoproductiebedrijven en semiprofessionele videograven. Deze edi-

tors stellen vaak hogere eisen aan de mogelijkheden en functies die de software

moet bezitten. Daarbij onderscheidt professionele videobewerkingsprogramma-

tuur zich door de extra functies waarmee op nauwkeurige wijze effecten toegepast

worden. Bij consumentenpakketten moet vaak op het oog een effect worden inge-

steld en professionele software geschiedt dat meestal met behulp van instelwaar-

den.

Indeling van de software

De elementaire software, dit zijn de eenvoudige bewerkingprogramma’s zoals

MovieMaker, blijft in dit boek verder buiten beschouwing. Een indeling van consu-

menten- en professionele software ziet er als volgt uit:

Hoe verder het programma naar rechts staat, des te professioneler het wordt aan-

gemerkt.

WAARAAN MOET HET PROGRAMMA VOLDOEN?

Als u serieus met videobewerking aan de slag gaat, zijn er een aantal eisen aan het

programma gerechtvaardigd. De keuze is soms niet eenvoudig. En dat wordt voor-

namelijk veroorzaakt door uiteenlopende mogelijkheden en extra’s die u bij een

programmapakket geleverd krijgt.
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Consumenten Professioneel

Magix Video deluxe 2016 Adobe Premiere Pro CC

Pinnacle Studio 19 Ultimate Final Cut Pro X

Corel VideoStudio X8 Sony Vegas Pro 13

Adobe Premiere Elements 14 Avid Media Composer

CyberLink PowerDirector 13 Edius Pro 8

iMovie Magix Movie Edit Pro 2016



Neem even de tijd om een juiste keuze te maken voor de software die bij u past.

Natuurlijk, geen enkel videobewerkingsprogramma sluit helemaal aan bij al uw wen-

sen. Er zijn altijd minpuntjes te bedenken. Het gaat er wel om of u zich prettig voelt

als u met het programma werkt, want videobewerken is een intensieve bezigheid

die veel aandacht en tijd van de editor vraagt. En er is niets zo vervelend dan wan-

neer u zich ergert aan het niet goed functioneren van een editingprogramma. Hierna

worden de punten beschreven waarop u kunt letten bij de keuze van de software.

IMPORTEREN

Is het eenvoudig om mediabestanden te importeren? Zijn al die mediabestanden

makkelijk te organiseren en te rubriceren, zodat ze later makkelijk bij elkaar zijn te

verzamelen? Het programma moet in staat zijn om de populairste videoformaten te

importeren, maar ook afbeeldingen en audiobestanden. Daarnaast moet het pro-

gramma de mogelijkheid bieden om structuur in het project aan te brengen. Boven-

dien is een mogelijkheid voor het rubriceren van bestanden handig, alsmede het

indelen in logische mappen, zodat alle bestanden worden gegroepeerd. Nog beter is

het als u alle bestanden die in de montage worden gebruikt, kunt samenbrengen in

een projectstructuur of -map. Verder werkt het prettig als u de bestanden kunt voor-

zien van tags, zodat bestanden met hetzelfde kenmerk eenvoudig zijn te verzame-

len. Het toevoegen van commentaar aan een clip of afbeelding biedt u later de

mogelijkheid om na te gaan waar de opname is gemaakt en welk aanvullend com-

mentaar daarbij nodig is.
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Afbeelding 19.2

Een overzichtelijke bestandsstructuur

met mogelijkheden voor tags en rubrice-

ring maakt het zoeken naar bestanden

die bij elkaar horen eenvoudiger.



h20afb2 SAMENSTELLEN EN MONTEREN

Hierbij stelt u zich de vraag hoe complex het is om een videomontage samen te stel-

len. Kunnen daarbij op eenvoudige wijze effecten worden toegepast? En is het een-

voudig om schijfmenu’s te maken?

Wat bij alle videobewerkingsprogramma’s vrijwel hetzelfde verloopt, is de manier

waarop clips worden gemonteerd. Alle programma’s hebben een tijdlijn, waarin de

clips worden toegevoegd, getrimd, ingekort en verder bewerkt. Met behulp van

markeringen kunt u een clip al trimmen voordat u deze naar de tijdlijn verplaatst.

h20afb3 Daarnaast bieden veel pakketten de mogelijkheid om te monteren met behulp van

thumbnails. Verder zijn alle programma’s in staat om effecten toe te passen, als-

mede om overgangen en titels toe te voegen. Het werken met keyframes is vrijwel

standaard in elk programma beschikbaar. Verder is het belangrijk dat het pro-

gramma een tweede monitor ondersteunt. Op een tweede monitor kunt u het resul-

taat van de montage goed bekijken in het previewvenster en kunt u nog beter

beoordelen of de clips op het juiste frame zijn getrimd. Wat ook niet mag ontbreken,
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Afbeelding 19.3

Voorbeeld van een montage op de tijdlijn

(© Sebastiaan Klein).



is de mogelijkheid om het geluid van individuele clips en de masteraudio te bewer-

ken. Daarbij is het prettig als 5.1 surround sound wordt ondersteund en het geluid

goed kan worden afgemixt.

DISTRIBUTIE

Het samenstellen van een geschikt schijfmenu met vervolgmenu’s is handig voor het

maken van dvd- en blu-rayschijven. En niet onbelangrijk, het programma moet over

een uitgebreide keuze aan exportformaten beschikken. Vrijwel ieder pakket biedt

die mogelijkheid, waarbij populaire bestandsformaten worden ondersteund en niet

te vergeten cloud-diensten zoals YouTube en Facebook.
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Afbeelding 19.4

Thumbnail-clips bewerken in Pinnacle

Studio.

Afbeelding 19.5

Afbeelding opslaan in het TIF-formaat

met de exportmodule van Pinnacle.



h20afb5 CONCLUSIE

Alle videobewerkingsprogramma’s ondersteunen de basisfuncties voor het mon-

teren van video en de postproductie, zoals importeren, bewerken van de video op

de tijdlijn, toevoegen van overgangen, kleurcorrectie, titels en effecten, almede het

exporteren van de eindmontage. Professionele videobewerkingsprogramma’s zijn

over het algemeen voorzien van een uitgebreid aanbod aan gereedschappen om

volmaakte en artistieke videoproducties mee te produceren. Videobewerkings-

programma’s voor consumenten beschikken daarentegen over een flink aantal crea-

tieve mogelijkheden die vaak als template of vooringestelde plug-in beschikbaar

zijn. Kijk maar eens naar programma’s als Pinnacle Studio en Magix Video deluxe.

Die worden met veel extra’s geleverd, zoals kant-en-klare menu’s, overgangen en

effecten.

TIP Bijna alle videobewerkingsprogramma’s brengen regelmatig nieuwe

versies op de markt en spelen daarmee in op de laatste ontwikke-

lingen, zoals de ondersteuning van de nieuwste uitvoerformaten als 4K

en XAVC S, maar ook nieuwe functionaliteiten. Daardoor wordt het

verschil tussen consumenten- en professionele software steeds klei-

ner.

Al met al verschillen de videobewerkingsprogramma’s in essentie niet veel van

elkaar. Het ene pakket biedt wat meer functionaliteit dan het andere en bij sommige

pakketten worden extra plug-ins meegeleverd, waarmee u veel geld kunt besparen.

Daarnaast blijft de keuze voor professionele software in veel gevallen ook een kwes-

6

:: 19 Videosoftware

Afbeelding 19.6

De interface van Sony Vegas Pro

(© Matthijs Venema)



tie van wat u wilt betalen voor de software. Het is vooral een persoonlijke keuze en

soms bent u genoodzaakt voor een programma te kiezen omdat u dat in de profes-

sionele omgeving ook gebruikt. Het valt wel op dat sommige consumentenprogram-

ma’s eenvoudiger in het gebruik zijn dan de meer professionele programma’s zoals

Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro en Avid Media Composer.

H20afb6 Voor deze programma’s hebt u in de praktijk ook meer tijd nodig om ze goed te leren

gebruiken. Voor videobewerkingsprogramma’s voor consumenten, zoals Pinnacle

Studio, is een praktisch boek beschikbaar, Ontdek Pinnacle Studio 19 Ultimate (Van

Duuren Media, IISBN 978-90-5940-879-1).

KOPEN OF EEN ABONNEMENT?

Zoals hiervoor beschreven kan videobewerkingsprogrammatuur soms redelijk prij-

zig zijn. Vooral de professionele pakketten zijn niet echt voordelig te noemen. En

dan komen daar vaak ook nog extra plug-ins en andere uitbreidingen bij. Tegen-

woordig worden abonnementsvormen aangeboden voor professionele software-

programma’s of een suite. Adobe Creative Cloud is bijvoorbeeld een suite die u via

een abonnement kunt gebruiken. Het voordeel van een complete suite is dat de

programma’s onderling op elkaar zijn ingesteld en ze eenvoudig gegevens met

elkaar kunnen uitwisselen. En u kunt het abonnement opzeggen als u de software

niet meer nodig hebt.

h20afb7 Bij Avid kunt u een abonnement op Media Composer nemen, maar er bestaat ook

nog de mogelijkheid om het programma te kopen als Perputual License (voortdu-

rende licentie). De meeste andere videobewerkingsprogramma’s kunt u alleen met
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Afbeelding 19.7

Abonnementsvarianten voor Avid Media

Composer en Creative Cloud van Adobe.



een licentie aanschaffen. Bij een abonnement kunt u veelal uit verschillende varian-

ten kiezen, die uiteraard allemaal een eigen prijsstelling hebben. Een voordeel van

een abonnement is dat updates meestal zijn inbegrepen, dus u beschikt altijd over

de meest actuele versie. Dat is bij sommige aangeschafte programma’s soms ook het

geval, maar er komt een moment waarop u een upgrade moet kopen. In een aantal

gevallen kunt u als geregistreerde gebruiker dan op een voordeliger manier een

nieuwe versie aanschaffen.

PROFESSIONELE VIDEOBEWERKINGSPROGRAMMA’S

Hierna beschrijven we de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de profes-

sionele programma’s. De algemene bewerkingsmogelijkheden blijven daarbij buiten

beschouwing; deze zijn in de hoofdstukken 18 en 19 beschreven.

ADOBE PREMIERE PRO CC

Premiere Pro is een van de betere videobewerkingsprogramma’s uit het hogere seg-

ment. De software staat bovenaan bij de (semi)professionele video-editors. Het pro-

gramma is beschikbaar voor Windows en de Mac. De eerste Pro-versie kwam uit in

2003. In 2014 stapte Adobe af van de CS6 (Creative Suite) versie en lanceerde het

Premiere Pro als onderdeel van de Creative Cloud. Sindsdien is Premiere Pro alleen

nog als abonnement beschikbaar. Premiere is erg populair bij veel gebruikers en ook

in het onderwijs is het verheven tot de standaard als het gaat om video-editing.

Premiere is volledig te integreren met After Effects CC, Audition CC en Adobe Photo-

shop, zodat de mogelijkheden nog verder kunnen worden uitgebreid. Qua functio-

naliteit verschilt Premiere niet echt van de andere videobewerkingsprogramma’s.

Wat Premiere dan onderscheidt van de rest van de programma’s, is de manier

waarop de verschillende functies in de software kunnen worden toegepast. Iedere

video-editor heeft zo zijn eigen manier van werken. Met Première kan de gebruiker

alles zodanig inrichten dat een workflow wordt opgezet die het best aan de behoefte

van de gebruiker voldoet.

TIP Bij veel opnamen wordt de audio separaat opgenomen van de video.

De audio moet tijdens de montage worden gesynchroniseerd met de

video. Dat is vaak een zeer tijdrovende bezigheid. Premiere Pro voegt

de audio automatisch toe aan de video en maakt een nieuwe clip aan

waarin beide streams zijn samengevoegd en gesynchroniseerd.
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h20afb8 Het trimmen van clips op de tijdlijn is eenvoudiger als de scène gelijktijdig wordt

afgespeeld. Met de dynamic trimming-functie biedt Premiere Pro de mogelijkheid

het trimmen in realtime uit te voeren. Met de daarvoor vastgelegde toetsen scrubt

en trimt u de clips nog preciezer op de tijdlijn. Deze manier is veel sneller en nauw-

keuriger dan trimmen, terugkijken en weer trimmen. Verder beschikt Premiere Pro

over een Lumetri-kleurenpaneel met een groot bereik aan kleurcorrecties. Hiermee

kunt u snel en eenvoudig werken. Dit maakt het mogelijk om kleuren tot op het

detail aan te passen en ze natuurgetrouw weer te geven.

h20afb9
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Afbeelding 19.8

De interface van Adobe Premiere Pro.

Afbeelding 19.9

Lumetri-kleurpaneel voor het aanpassen

van de kleuren (© Sebastiaan Klein).



De workflow van Adobe Premiere Pro is vrijwel hetzelfde als bij de andere program-

ma’s. Premiere Pro werkt op basis van een project, dat u start of opent en waarbij u

de locatie van het projectbestand opgeeft. Daarna worden de overige specificaties

voor het project ingevoerd. U gebruikt de mediabrowser voor het importeren van de

mediabestanden, zoals video, afbeeldingen en audio. Indien nodig kunt ook eerst

video rechtsreeks capturen van een videocamera. Met Premiere Pro kunt u veel ver-

schillende mediaformaten importeren. Verder is er een naadloze importmogelijk-

heid van grafische bestanden uit Adobe Illustrator, alsmede gelaagde afbeeldings-

bestanden uit Photoshop en After Effects.

Een montage in het project wordt in Premiere Pro een sequence genoemd. Met

behulp van de bronmonitor (source) bekijkt u clips, plaatst u markeringen en voegt u

trim markers toe. Daaropvolgend wordt de getrimde clip in de tijdlijn ingevoegd.

h20afb10 Als de getrimde clips in de tijdlijn zijn geplaatst, bekijkt u de bewerkte sequence op

de hoofdmonitor. Nu breekt het moment aan om de sequence in de tijdlijn verder te

finetunen. Dat betekent dat de clips nog nauwkeuriger worden getrimd, overgangen

tussen de clips worden geplaatst, effecten worden toegepast en titels worden toe-

gevoegd. Titels zijn eenvoudig te animeren of van een effect te voorzien. En bij alles

wat u op een clip toepast, kunt u gebruikmaken van keyframes, zodat een clip

gedeeltelijk of vanaf een bepaald frame wordt aangepast. Met behulp van het

audio-mixpaneel wordt de audio van de sequence aangepast en waar nodig verbe-

terd.

h20afb11
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Afbeelding 19.10

Een videoclip wordt in de bronmonitor

eerst voorzien van trimmarkeringen en

dan ingevoegd op de tijdlijn

(© Sebastiaan Klein).



Premiere Pro beschikt over een zeer uitgebreid aanbod aan exportformaten, zoals

dvd, blu-ray disc of een ander formaat zoals MPEG-2 of MPEG-4. Daarbij kunt u ver-

schillende codecs toepassen.

FINAL CUT PRO X

Het besturingssysteem van de iMac, OS X, is uitgerust met het videobewerkingspro-

gramma iMovie. Daarmee zijn leuke videomontages te maken, maar het kan altijd

nog beter.

h20afb12
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Afbeelding 19.11

Het audiomixingpaneel voor het fine-

tunen van de audiokanalen in stereo of

5.1 surround sound (© Sebastiaan Klein).

Afbeelding 19.12

De interface van Apple’s iMovie maakt

standaard deel uit van het pakket iLife en

het operating system OS X. Bovendien

kunt u iMovie gebruiken op de iPad en

iPhone.



Maar de iMac is bij uitstek geschikt voor videobewerking en dus wilt u een beter

videobewerkingsprogramma. Dan is de logische volgende stap het gunstig geprijsde

Final Cut Pro X (FCPX). Dit programma lijkt op iMovie en wordt eveneens door Apple

geleverd. De eerste indruk van het pakket is een minimalistische werkomgeving,

maar schijn bedriegt.

Final Cut Pro X is zeer gebruikersvriendelijk. Het renderen van een video gebeurt op

de achtergrond. Op die manier kunt u rustig werken, hetgeen uiteindelijk weer tijd

bespaart.

De werkomgeving bestaat uit een mediabibliotheek, een previewvenster en uiter-

aard de storyline (tijdlijn).

h20afb14
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Afbeelding 19.13

Een indruk van het werkvenster van Final

Cut Pro X (© Natasha Schuitemaker).

Afbeelding 19.14

De storyline van Final Cut Pro X.



De media worden geïmporteerd van een geheugenkaart of een ander medium en in

de bibliotheek geplaatst, waarbij het geïmporteerde materiaal meteen wordt

geanalyseerd. FCPX signaleert voorkomende problemen in de media en corrigeert

eventueel direct het probleem. Indien nodig kunnen wijzigingen ook meteen weer

ongedaan worden gemaakt. De geïmporteerde clips worden voorzien van meta-

gegevens, zoals trefwoorden en tags. Op basis van deze trefwoorden kunt u clips

met dezelfde tags in één groep plaatsen. FCPX ondersteunt Sony’s XAVC- en

XDCAM-formaten zonder dat daar een extra plug-in voor nodig is. De magnetische

tijdlijn zorgt ervoor dat uw project synchroon verloopt en vult eventuele ‘gaten’ tus-

sen de clips automatisch op. Daarnaast kunnen de clips die bij elkaar horen, worden

samengevoegd tot een zogenaamde compound clip, zodat ze bij een verschuiving of

een verplaatsing gegroepeerd blijven.

h20afb15 De prestaties van FCPX zijn uitstekend. Zodra u met de muis een clip in de biblio-

theek aanwijst, wordt het beeld in realtime weergegeven in het previewvenster.

Verder heeft FCPX veel te bieden op het gebied van effecten en hulpmiddelen. Zo

kunt u de kleur, verzadiging en de belichting aanpassen met het color board. Voorts

worden schokken en trillingen automatisch gecorrigeerd.

h20afb16 Naast de effecten die tot de standaarduitrusting van FCPX behoren, worden nog

eens 46 audio-effecten van het audioprogramma Logic meegeleverd. FCPX onder-
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Deze groep clips is op basis van het tref-

woord Medium Shot geselecteerd.



steunt het werken met 3D-teksten en heeft een prettige interface om mee te wer-

ken, die zelfs een ingewikkelde tijdlijn naar een simpele en werkbare weergave

transformeert. Hierdoor kan de video-editor zich meer bezighouden met het werken

van de inhoud in plaats van met de manier van werken. Tot slot is Final Cut Pro X te

koop via de website van Apple. Het prijskaartje is vergeleken met andere professio-

nele programma’s heel redelijk.
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Afbeelding 19.16

Het geavanceerde color board van Final

Cut Pro X.

Afbeelding 19.17

De overzichtelijke interface met het

venster met de beschikbare effecten

(© Natasha Schuitemaker).



h20afb17 SONY VEGAS PRO 13

Sony Vegas Pro is de grotere broer van Vegas Movie Studio. Daar zit ook direct het

grote prijsverschil. Sony Vegas Pro biedt vanzelfsprekend veel meer mogelijkheden

en biedt ook meer standaardfunctionaliteit dan Movie Studio.

h20afb18 Voor de beginnende gebruiker zal Sony Vegas Pro niet direct eenvoudig overkomen

in het gebruik. Dat komt in belangrijke mate door het niet altijd even intuïtieve werk-

venster van het programma. De interface is voorzien van een aanpasbare gereed-

schapsbalk met diverse knoppen voor snelle bewerkingsmogelijkheden. Voorheen

moesten gebruikers veel toetscombinaties kennen om met het programma te wer-

ken; dat is met versie 13 een stuk vereenvoudigd. Vegas biedt een realtime meer-

sporenbewerking op een ongelimiteerd aantal sporen. Het encoderen verloopt,

afhankelijk van de processor, vrij snel, zodat effecten ook in realtime worden weer-

gegeven.

Bovendien worden de 4K- en XAVCS-formaten ondersteund, hoewel de resolutie-

weergave op een standaardmonitor nog wel eens te wensen overlaat. Daar biedt de

automatische proxyinstelling uitkomst. De proxy zorgt ervoor dat de ultra-HD-

bestanden tijdelijk worden geconverteerd naar MPEG-2-formaat en dus beter han-

delbaar en daardoor sneller gerenderd zijn. Sony Vegas Pro biedt een groot aantal

productieve mogelijkheden, zoals krachtige effecten, ondersteuning voor iOS-

apparaten, 4K video-ondersteuning, stereoscopische 3D-bewerking, multicamera-

editing en dvd-ontwerpmogelijkheden.
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Sony Vegas Pro en Movie Studio in de uit-

gebreide suite-versie.



h20afb19 Videoclips worden met behulp van de trimmer op maat gemaakt, waarna ze naar de

tijdlijn worden verplaatst. In tegenstelling tot de andere videobewerkingsprogram-

ma’s beschikt Vegas over een mastermixer die schaalbaar is voor een nog preciezere

audiobewerking. Vegas Pro Suite wordt geleverd met veel extra’s, zoals: DVD Archi-

tect 6, Sound Forge Pro 11, Sony Vegas Production Assistant, iZotope Nectar Ele-

ments, HitFilm 3 Pro en NewBlue Video Essentials VI.

AVID MEDIA COMPOSER

De industriestandaard voor video editing bij televisie en video is Avid Media Compo-

ser. Dit vrij prijzige pakket is leverbaar in verschillende uitvoeringen.

16

:: 19 Videosoftware

Afbeelding 19.19

Het venster voor effecten in

Sony Vegas Pro.

Afbeelding 19.20

Een echte zwaargewicht voor video-

bewerking is Avid Media Composer

(© AVID).



h20afb20 In tegenstelling tot pakketten zoals Adobe Premiere Pro en Final Cut Pro is Media

Composer bedoeld als een pakket voor standaard uitzend- en filmformaten. Media

Composer is gebaseerd op de workflow van Avid Media Access (AMA), waarmee

media in hun oorspronkelijke formaat worden geïmporteerd. Video kan in realtime

worden bekeken, terwijl de clips op de tijdlijn tegelijkertijd worden bewerkt. Bij

andere videobewerkingsprogramma’s moet de inhoud in de meeste gevallen eerst

nog worden gerenderd. De audio-interface beschikt over een master fader, waaraan

diverse plug-ins kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld iZotope Ozone. Het mixen

van 5.1 surround sound behoort tot de standaardfuncties.

Mediabestanden worden volgens een strak schema in Media Composer georgani-

seerd. De basis is de bin (een reeks bij elkaar behorende mediaclips), waarin alle

media worden geïmporteerd. Hier worden ook de sequences opgeslagen. De bins

bevatten dus alle media en alle overige bestanden die later bij de montage nodig

zijn; dit worden Objects genoemd. Objects zijn geïmporteerde videobestanden van

opslagmedia, effecten en sequences die door de gebruiker zijn samengesteld, maar

ook de AMA-bestanden.

h20afb21 Een bijzondere functionaliteit van Media Composer is het gebruik van Dynamic

Media Folders (DMF). Daarbij maakt u een map aan die automatisch mediabestan-

den of mappen in een dynamische map plaatst. De bestanden worden daarbij auto-

matisch gedecodeerd en geconsolideerd, en er wordt een link toegevoegd naar de
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is een tweede monitor eigenlijk nood-

zakelijk.



oorspronkelijke locatie van de geïmporteerde media. Het enige wat u hoeft te doen,

is de mediabestanden direct vanaf een geheugenkaart of vaste schijf naar de map te

verplaatsen en Media Composer doet de rest.

De software werkt op basis van een gezamenlijke werkomgeving. Dat betekent dat u

in een netwerkomgeving voor iedere editor een gebruiker moet aanmaken. Daarbij

kan Media Composer uitgebreide rapporten en statistieken genereren met informa-

tie over welke gebruikers het project hebben bewerkt en wat er in een project is

gewijzigd. Met deze functies lijkt het pakket beter geschikt voor een professionele

werkomgeving met diverse editors die aan hetzelfde project kunnen werken.

EDIUS PRO EN WORKGROUP 8

Edius brengt zijn videobewerkingsprogramma uit in twee versies, Pro en Work-

group. De Workgroup-editie is de meest uitgebreide. Edius biedt veel oplossingen

voor videoformaten, inclusief 4K editing. U kunt clips in realtime bewerken zonder

dat er tussendoor hoeft te worden gerenderd, zodat u lekker kunt doorwerken.

Edius Workgroup kan zowel als stand alone-versie als in een netwerk worden

gebruikt.

h20afb22 Edius Workgroup is zeer geschikt als gereedschap voor de eindbewerking van televi-

sie-uitzendingen, studiotelevisie, actualiteitenprogramma’s, documentaires en

Ultra HD-theaterproducties. De Workgroup-uitvoering beschikt over diverse extra’s,

zoals een audio-monitorfunctie, optioneel Dolby Plus- en Professional-ondersteu-

ning, watchmappen en System Development Kit (SDK) ondersteuning.
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Bovendien ondersteunt Edius hardware van externe leveranciers zoals Blackmagic

Design en Matrox. Met Edius kunt u multicameraprojecten maken van zestien ver-

schillende bronnen. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een professionele

omgeving. Dat blijkt onder meer uit het aanbod van de vele totaaloplossingen in com-

binatie met speciaal voor Edius ontwikkelde hardware en andere plug-in-software.

h20afb23 MAGIX MOVIE EDIT PRO

Met Magix Movie Edit Pro kunt u kiezen uit twee bewerkingsmodi, de storyboard-

modus of de traditionele tijdlijnmodus. Bij Movie Edit Pro maakt u gebruik van
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2016.



proxybestanden als u 4K- of HD-videomateriaal wilt bewerken. Doordat HD-materi-

aal veel processorcapaciteit vergt, worden videobewerkingsprogramma’s vaak tra-

ger. Met een proxybestand wordt een kopie van het origineel gemaakt in een veel

lagere resolutie, waardoor dat bestand minder processorcapaciteit vergt.

h20afb24 De movie templates in Movie Edit Pro zijn erg handig als u van uw foto’s en video’s

op een snelle manier een videoclip wilt maken. Deze korte videoclips zijn weer bruik-

baar als intro voor uw film of publicatie op internet. Het enige wat u als gebruiker

hoeft te doen, is de template-elementen vervangen door een foto- of videoclip.

Movie Edit Pro bouwt vervolgens zelf een clip met muziek, overgangen en effecten.

h20afb25 Movie Edit Pro beschikt over een functie die lange videoclips analyseert en automa-

tisch, op basis van wijzigingen in de clip, kleinere scènes identificeert. Deze kleinere

scènes worden als losse takes opgeslagen in de Takes-map. U kunt de montage nu

met de kleinere takes in een nieuwe volgorde samenstellen. Bij het monteren van

een reisfilm kunt u gebruikmaken van reisroute-animatie. Op basis van het begin-

punt, tussenliggende plaatsen en eindpunt wordt de reisroute op de kaart geani-

meerd weergegeven. Bij deze functie kunt u diverse afbeeldingssymbolen gebrui-

ken, zoals een auto of een vliegtuig, om uw route mee te animeren.

Net als de andere programma’s beschikt Movie Edit Pro over veel professionele

video-effecten waarmee u de beelden in de montage optimaliseert. Uiteraard kunt u

de helderheid, het contrast en de kleuren aanpassen, maar ook de weergavesnel-

heden.
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genereren door Movie Edit Pro.



h20afb26 VIDEOBEWERKINGSPROGRAMMA’S VOOR CONSUMENTEN

In de navolgende paragrafen worden de typerende eigenschappen van de belang-

rijkste videobewerkingsprogramma’s voor de consumentenmarkt beschreven. Ook

hier is de informatie beperkt tot een samenvatting van de bijzondere kenmerken die

het ene programma van het andere onderscheidt.

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 14

Adobe Premiere Elements is het kleine broertje van Premiere Pro; alleen ziet u dat

niet direct terug in de interface. Sommige mogelijkheden van Premiere Pro worden

tevens in Elements ondersteund. Het venster heeft een ruime opzet, waarbij het

previewvenster de meeste ruimte inneemt.
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h20afb27 Het werken met een tijdlijn is net als bij de meeste programma’s de plaats waar de

mediaclips samenkomen in de montage. Direct na het starten kunt u kiezen op

welke manier u het project gaat maken: Snel, Met instructies of Professioneel.

Afhankelijk van uw ervaringsniveau kiest u een van de opties.

De Snel-modus helpt u om op een snelle en eenvoudige manier een video te monte-

ren. U hoeft zich in deze modus niet te bekommeren over het nauwkeurig trimmen

en monteren van clips. Hieruit blijkt ook dat Adobe zich met dit programma vooral

richt op de minder ervaren video-editor. In de modus Met instructies volgt u tijdens

de montage een soort cursus hoe de functies en mogelijkheden van Premiere Ele-

ments werken. Vanzelfsprekend laat de modus Professioneel u helemaal vrij om zelf

aan de slag te gaan. Deze modus vraagt wel enige ervaring bij het werken met Pre-

miere Elements.

h20afb28 Premiere Elements beschikt over krachtige gereedschappen en een redelijke hoe-

veelheid effecten, titels, overgangen, muziek en afbeeldingen. Als u eenmaal

gewend bent aan de interface en de functies, dan zult u moeiteloos clips kunnen

trimmen en monteren. Premiere Elements biedt mogelijkheden voor chroma key en

keyframing. Daarnaast zijn er gereedschappen voor het stabiliseren van schokkerig

beeldmateriaal, pannen en zoomen en versnellen en vertragen van clips. Premiere

Elements is zeer geschikt voor het maken van videomontage voor thuis, amateur-

projecten en internetvideo. Daarin voorziet Adobe met Premiere Elements met

exportmogelijkheden voor Facebook, YouTube en Vimeo.

h20afb29
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U kunt schitterende video’s maken die een verhaal vertellen met bewegende titels.

Tekst en beeld worden op een eenvoudige manier van animatie voorzien met

behulp van de voorgedefinieerde instellingen.
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h20afb31 Premiere Elements exporteert bestanden in vrijwel alle gangbare formaten. Daarbij

beveelt het programma de meest geschikte instellingen aan, die vanzelfsprekend

kunnen worden gewijzigd. Kleuren kunnen eenvoudig met behulp van schuifrege-

laars worden aangepast. Bovendien kunt u tekstballonnen en artwork toevoegen,

maar ook teksten die het object volgen. Films worden verfraaid met behulp van

diverse visuele Hollywood-look stijlen. Het programma biedt meer dan vijftig

muziekstukken en 250 geluidseffecten. Correctie van bewogen videomateriaal of

kleur- en belichtingscorrecties kunnen geautomatiseerd worden doorgevoerd.
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geluidseffecten.



h20afb32 CYBERLINK POWERDIRECTOR 14

Een minder bekend videobewerkingsprogramma is CyberLink PowerDirector. Deze

software beschikt niet over extra zoekopties of de mogelijkheid om de bestanden te

classificeren. U kunt echter wel sorteren op zoom- of panbewegingen, minder goed

belichte clips en bewogen beelden. Het trimmen van enkelvoudige of meervoudige

clips wordt vanaf de tijdlijn uitgevoerd via de speciale trimmonitor. PowerDirector is

uitgerust met een geavanceerde audiostudio. Deze zogeheten AudioDirector biedt

uitgebreide audio-editingmogelijkheden, mixing-, opname- en audioproductie-

gereedschappen. Voor het bewerken van kleur en sfeer van de clips maakt u gebruik

van de ColorDirector; dat is de ingebouwde, professionele en schaalbare kleur-

bewerkingssoftware.

h20afb33 PowerDirector ondersteunt de bewerking van full HD en 4K-video, zodat super-

scherpe montages met zeer hoge resoluties en snelheden tot 240 frames per

seconde mogelijk zijn. Overige hulpmiddelen van PowerDirector vindt u in het

Action Camera Center, met daarin gereedschap voor:

• het stabiliseren van trillerigere actievideoclips;

• directe correctie van vervorming door het fish-eye effect, ondersteuning van

GoPro Hero 3 en 4, alle Sony-actioncams, JVC GC-XA1 en -XA2, Ricoh WG-M1 en

Rollei 7S;

• eenvoudige toevoeging van slow-motion;

• bevriezen en zoomen van het beeld;

• correctie van opnamen die onder water of in de sneeuw zijn gemaakt.
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h20afb34 Dan hebt u nog de functie Motion Track, waarmee u een onderwerp of persoon kunt

volgen en creatieve geanimeerde elementen kunt toevoegen. Daarbij selecteert u

het onderwerp dat moet worden gevolgd. Met de optie Track zal PowerDirector zelf

het object met tekst, een andere clip of een effect koppelen. Het gekoppelde object

volgt het onderwerp zolang deze in beeld is. Het bewerken van diverse videosporen
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kan in PowerDirector eenvoudig worden toegepast. De sporen worden op basis van

hun audio-inhoud, tijdcode of opnametijd gesynchroniseerd en uiteindelijk ten

opzichte van elkaar uitgelijnd. U kunt daarbij tussen vier verschillende camera-

sporen schakelen.

MAGIX VIDEO DELUXE PREMIUM 2016

Een van de bekendere videobewerkingsprogramma’s voor de consumentenmarkt is

Video deluxe. Net als de eerder genoemde pakketten beschikt Video deluxe 2016

over bewerkingsmogelijkheden voor full HD en 4K. Video deluxe is gebaseerd op

bewerkingen die op de tijdlijn worden uitgevoerd. In de overzichtelijke tijdlijn hebt u

de beschikking over 99 sporen. U kunt in deze modus goed zicht houden op de

bewerkingen die u op de videoclips toepast. De gereedschappen en effecten bevin-

den zich net als de bronbestanden, overgangen en titels in de Mediapool, die naast

het previewvenster is geplaatst. De werking van de Mediapool vertoont veel over-

eenkomsten met de Windows-mappenstructuur.

Het pakket wordt geleverd met extra effecten, zoals NewBlue Actioncam Package,

een correctiefunctie voor actioncams, en NewBlue Titler EX. Met die laatste tool

kunnen dynamische titels, lower-thirds en aftitelingen worden gemaakt, zoals in een

professionele film. Verder is Mercalli versie 4 als plug-in beschikbaar, voor het stabi-

liseren van beeldmateriaal.

h20afb36 De stabilisatiefunctie is in combinatie met NewBlue FX Actioncam de perfecte oplos-

sing om de optische vertekening van de groothoeklens van de actioncam weg te
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nemen en het beeld goed te stabiliseren. Het programma is al vele jaren erg populair

bij vele hobbymatige video-editors, maar is het hobbysegment aan het ontstijgen.

Video deluxe ondersteunt HEVC-import en biedt proxy-ondersteuning voor 4K. Ver-

der kan met de High Dynamic Range (HDR) een groot bereik tussen lichte en donkere

details worden gecorrigeerd. Video deluxe onderscheidt zich van andere pakketten

met zijn 360 graden video-optie, waarbij het beeld helemaal rondom kan draaien.

Hiermee kunnen fraaie panorama’s worden gemaakt. Houd er bij het opnemen van

de video wel rekening mee dat u het materiaal voor panoramavideo gaat gebruiken;

anders ziet het eindresultaat er wat ‘knullig’ uit.

h20afb37 Video deluxe 2016 Premium is zeer compleet en wordt geleverd met veel plug-ins

voor mooie effecten, handige filters en verbeteringen. Met de plug-ins van NewBlue,

zoals Titler EX, maakt u zeer fraaie standaardtitels en geavanceerde 3D-titels, volledig

aanpasbaar aan uw eigen smaak.

h20afb38

h20afb39 Een van de nieuwe functies is het koppelen en volgen van een object met tekst of

een ander grafisch element. Zo kunt u een ‘verdachte’ voorzien van een zwarte balk

voor de ogen of u kunt iemand onherkenbaar maken met een blur. Deze instellingen

blijven het ingestelde object of dezelfde persoon volgen. Een andere prettige functie
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is het gebruik van sjablonen om video’s automatisch door het programma te laten

genereren. Met maar liefst 65 verschillende thema’s moet er wel een bij zijn die vol-

doet aan uw wensen. U voegt op eenvoudige wijze een titel en een aantal videoclips

toe aan de sjabloon en Video deluxe doet de rest. Compleet met overgangen en

muziek wordt de video automatisch samengesteld en gerenderd.
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h20afb40 De audiomogelijkheden van Video deluxe zijn prima. U beschikt over een compleet

mengpaneel en een groot aantal audio-effecten. In het mengpaneel kunt u de audio-

stream eenvoudig op 5.1 surround sound instellen, waarbij u een ruimtelijk geluids-

effect genereert. Daarnaast werkt Video deluxe naadloos samen met Music Maker

en het audiobewerkingsprogramma Audio & Music Lab. Samen vormen deze soft-

warepakketten een complete suite voor video- en audiobewerking.

Samengevat krijgt u met Video deluxe een volwaardig 64-bits videobewerkingspro-

gramma, met meer dan duizend sjablonen, effecten en menu’s, aangevuld met veel

extra’s, zoals plug-ins van NewBlue en proDAD.
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PINNACLE STUDIO 19.5 ULTIMATE

Een van de meest gerenommeerde videobewerkingsprogramma’s uit het consu-

mentensegment is Pinnacle Studio, hoewel het er steeds meer op gaat lijken dat

Pinnacle Studio zich naar de professionele kant verplaatst. Pinnacle Studio 19.5 gaat

net als de andere programma’s uit van het principe van drie fases: importeren,

bewerken en exporteren. Daarbij kent Studio 19 nog de functies Ordenen en Autho-

ring.

Via het tabblad Ordenen komt u in de bibliotheek van het programma. Deze is uiter-

mate gebruikersvriendelijk en zeer veelzijdig in gebruik. U kunt met behulp van

diverse criteria uw mediabestanden eenvoudig selecteren en groeperen. In de

bibliotheek maakt u dan een selectie van de mediabestanden die u in een project

wilt gebruiken; deze worden opgeslagen in het projectvak. Het bibliotheekvenster is

net als de compacte bibliotheek voorzien van een tabbladenstructuur met verschil-

lende kleuraanduidingen. Hierdoor weet u snel bepaalde bestandssoorten te vinden

en staan de mediabestanden tevens netjes bij elkaar. Clips kunnen op verschillende

manieren op de tijdlijn worden geplaatst. U kunt ze eerst trimmen in het trim-

venster, om daarna de getrimde clip op de tijdlijn te plaatsen.

U kunt er ook voor kiezen om de clips op de tijdlijn zelf te trimmen. Daarbij hebt u de

keuze uit drie invoegmodi. De Slimme bewerkingsmodus voegt uw clips op intelli-

gente wijze aan de montage toe. De Invoegmodus voegt een clip op elke willekeu-

rige plek in de tijdlijn toe en zal de clips erachter opschuiven. Tot slot vervangt de

Overschrijfmodus bestaande clips op de tijdlijn.
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h20afb42 U kunt desgewenst met een bron- en tijdlijnmonitor werken, zodat u goed zicht

houdt op de bewerkingen die u toepast. Met de muis worden de clips getrimd. Daar-

opvolgend bepaalt u op welk videospoor de clip wordt geplaatst. Nieuw in Studio

versie 19.5 is de mogelijkheid voor multicamera-editing. Afhankelijk van de

gebruikte versie kunt u schakelen tussen maximaal zes videosporen en twee audio-

sporen. Hiermee kunt u clips op een eenvoudige wijze met elkaar synchroniseren,

zodat wisselingen tussen beelduitsneden geen continuïteitsproblemen veroorza-

ken. Hierbij hebt u de keuze uit verschillende manieren om te synchroniseren, op

basis van de audiocontent, een bepaalde markering in het beeld of op tijd en datum.
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h20afb43 In de storyboardmodus kunt u de clips in uw montage eenvoudig rangschikken.

Pinnacle Studio is zeer royaal uitgerust met ongeveer 2000 2D- en 3D-effecten. De

Ultimate-versie wordt bovendien geleverd met nog meer premiumeffecten en fil-

ters van NewBlue, waarvoor u normaal gesproken diep in de buidel moet tasten.

Verder wordt de software geleverd met een aantal hulpprogramma’s zoals Pinnacle

MyDVD en Live Screen Capture. U kunt muziek toevoegen met behulp van de inge-

bouwde soundtrack generator Scorefitter. U kunt daar nog een plug-in bij kopen van

het bekende Sonicfire Smartsound. Al het geluid kunt u bewerken met het eveneens

meegeleverde iZotope Music & Speech Cleaner.

h20afb44 Video-opnamen gemaakt in 4K Ultra HD worden door Pinnacle moeiteloos onder-

steund, net als HD-video, XAVC S en de DVCPRO HD-decodering. Het programma

levert goede prestaties voor 4K- en HD-weergave. Uw video’s kunnen naast de gang-

bare exportformaten, zoals dvd, blu-ray en tal van bestandsformaten, eenvoudig

online worden gedeeld op Facebook, YouTube en Vimeo. Bovendien exporteert u

films naar populaire formaten om ze af te spelen op spelconsoles en mobiele appa-

raten. Met Pinnacle Studio 19.5 Ultimate maakt u schijfmenu’s met hoofdstukmar-

keringen waarmee u fragmenten in uw film op dvd- of blu-ray-schijf makkelijk kunt

opzoeken.

Studio beschikt over een zeer krachtige titeleditor voor het maken van stilstaande

en bewegende titels. U hebt de keuze uit een uitgebreid aanbod aan tekst- en ani-

matie-effecten.
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h20afb45 Voor het maken van goed-ogende diashows, animaties en video’s werkt Studio met

aanpasbare montagethema’s. U hebt de keuze uit talloze professionele sequenties,

ook wel sjablonen genoemd, die zijn onderverdeeld in passende thema’s. Het wer-

ken met montagethema’s is eenvoudig en het resultaat is een visueel consistente

opeenvolging van clips in een zeer attractieve video- of diapresentatie.

h20afb46 De montagethema’s zijn allemaal ontworpen voor een bepaald doel en worden

gebruikt om een diapresentatie, animatie- of videofilm te laten aansluiten bij een

bepaald thema. Een compleet thema bestaat uit een begin- en een eindsjabloon die

binnen het project worden gebruikt. Daarnaast bevatten de thema’s naast een

begin- en eindsjabloon zogenoemde segue-sjablonen ter continuering van de

sequence.

COREL VIDEOSTUDIO X9

VideoStudio X9 wordt geleverd in twee versies, de Ultimate- en de Pro-editie. Het

programma biedt 21 sporen in de tijdlijn om video op te plaatsen. Daar komen

bovendien nog de acht audiosporen bij. Al werkend met dit programma zult u onder-

delen tegenkomen die veel lijken op enkele programmaonderdelen uit Pinnacle Stu-

dio. Dat is op zich niet zo vreemd, want beide editorprogramma’s worden tegen-

woordig geleverd door Corel Corporation. Corels VideoStudio is eigenlijk meer

geschikt voor de beginnende video-editor. Wat opvalt, is dat niet alle functies en

mogelijkheden makkelijk zijn te vinden.

h20afb47 Als beginner moet u soms wat zoeken en zijn ook niet alle functies even intuïtief in

het programma verwerkt. De beginnende videobewerker zal eerst de montage
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samenstellen in de storyboard-modus. Daarna kunnen de clips verder worden

bewerkt in de tijdlijnmodus. De Ultimate-versie wordt geleverd met elf collecties

met premium video-effecten van NewBlue, proDAD en Boris Graffiti. De effecten en

overgangen zijn met een eenvoudige klik-en-sleep handeling op een clip toe te pas-

sen. Bepaalde taken, zoals kleurcorrectie, stop-motion animatie en padanimatie,

vergen wat meer behendigheid. VideoStudio X9 is eveneens uitgerust met multica-

mera-editing. Een aparte ondertitelingmodule maakt het eenvoudig om ondertitels
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toe te voegen. Voorts kunt u achtergrondcommentaar toevoegen aan diavoorstel-

lingen, maar ook songteksten aan muziekvideo’s. Met behulp van tijdcodes zijn de

ondertitels op een nauwkeurige manier te koppelen aan videofragmenten. Een

fraaie functie is het toevoegen van ondertitels op basis van spraakherkenning.

h20afb48 Met Scorefitter hebt u de keuze uit verschillende achtergrondmuziekjes, die precies

op lengte van de clip worden getrimd. U hebt daarbij de keuze uit een bibliotheek

met royaltyvrije muziekclips. Afbeeldingen, titels, objecten en videoclips kunt u ani-

meren over een ingesteld traject in de clip. Voorts kunt u een object volgen met de

optie Beweging volgen. Hiermee maakt u gezichten, objecten of kentekenplaten

onherkenbaar met een mozaïek- of blur-vervaging.

h20afb49 FastClick gebruikt u om op een eenvoudige wijze mooie diavoorstellingen te genere-

ren. Daarbij voegt u clips en andere media toe aan sjablonen en laat u VideoStudio

de rest doen. U deelt uw video’s makkelijk via social media zoals Facebook, YouTube,

Flickr en Vimeo. In de probeerversie is de functie om naar schijf te exporteren niet

beschikbaar, maar als u het pakket officieel hebt aangeschaft, dan krijgt u de

beschikking over uitgebreide schijfproductiegereedschappen, waarmee u een dvd,

blu-ray, AVCHD-schijf of een ISO-image maakt.
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Afbeelding 19.49

Met de optie Beweging volgen kunt u

bepaalde objecten in de videoclip onher-

kenbaar maken of gewoon laten volgen.



h20afb50 IMOVIE

Onderdeel van iLife is het videobewerkingsprogramma iMovie. Het programma is

bijzonder prettig in het gebruik als u voor het eerst aan de slag gaat met videobewer-

king. Veel functies zijn geautomatiseerd, maar er is ook ruimte voor eigen bewerkin-

gen. U navigeert makkelijk door de functies van iMovie. Het programma is boven-

dien op alle Apple-platforms te gebruiken, van iMac tot iPhone. Het is eenvoudig om
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Afbeelding 19.50

Een dvd of blu-ray is zo gemaakt, com-

pleet met hoofdstukken en menu’s.

Afbeelding 19.51

U kunt iMovie op alle Apple-platforms

gebruiken.



met iMovie overgangen, muziek en effecten aan uw montage toe te voegen. Clips

worden eenvoudig voorzien van markeerpunten en vervolgens aan de tijdlijn toege-

voegd of u voegt de hele clip toe en trimt deze op de tijdlijn.

h20afb51 Meteen als u iMovie hebt gestart, komt u in de projectweergave-modus. U voegt

foto’s en video’s in één handeling toe met de knop Media.

h20afb52 iMovie kenmerkt zich voornamelijk door de eenvoud van het gebruik. Er zijn knop-

pen om op een snelle manier overgangen, titels, audio en andere media te gebrui-

ken. Maar ook de meer ingewikkelde functies zoals kleurcorrectie, witbalans, hel-

derheid en verzadiging zijn beschikbaar. Verder kent iMovie nog functies voor

stabilisatie, chroma keying, snelheid, picture-in-picture en het verkleinen van beeld.

Exporteren van uw productie is mogelijk naar YouTube, Vimeo, iTheater en Face-

book, maar ook de gangbaardere formaten zoals dvd en blu-ray.

h20afb53
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Afbeelding 19.52

Een film aanmaken in iMovie begint met

het ophalen van de media.

Afbeelding 19.53

Uw productie deelt u met vrienden en

familie via YouTube of een ander social

media-kanaal op internet.
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