
Montage, de techniek

Datum Onderwerp

10 okt 2018 Techniek 1/6: aanpak, van film naar scènes en shots

24 okt 2018 HERSTVAKANTIE (geen clubavond)

7 nov 2018 � Gastspreker Hans Nijhof Geluidsmontage

21 nov 2018 Techniek 2/6: découpage, tijdverdichting

5 dec 2018 SINTERKLAAS (geen clubavond)

19 dec 2018 Reserve/Kerstclip

16 jan 2019 Techniek 3/6: Crosscutting, inserts, J/L-cut

30 jan 2019 Techniek 4/6: Springers vermijden

13 febr 2019 VCB  LEDENVERGADERING

27 febr. 2019 Reserve/Praktijk

13 mrt 2019 Techniek 5/6: Lengte van shots, keuze van  snij-momenten

27 mrt 2019 Techniek 6/6: afwerking (beeld/geluid)

10 april 2019 Reserve/Praktijk



Aanpak

� Bedenk een verhaal (wat wil je vertellen?) en een 

structuur (chronologisch, thematisch of .... )

� Spotten (bekijken van de opnamen (meerdere malen)

� Muziek opzoeken (of pas later?),

� Slechte shots verwijderen, indelen in scènes (mapjes 
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Slechte shots verwijderen, indelen in scènes (mapjes 

Scene01/[OK/NOK/EVT], Scene02/[ …],  etc.)

� Steeds 5-10 shots op volgorde plaatsen (storyboard), 

� Van ieder shot de beste stukjes (die met beweging en 

rondom de beweging) uitzoeken, 

� Eventueel de volgorde van shots wijzigen, 

� Snijpunten maken (de film krijgt nu zijn ritme).

� Nabewerken van het beeld en geluid.



Lengte van shots

� Afhankelijk van kader: T/M/CU = 4/2/1 sec (maar ook 

afhankelijk van het gewenste tempo van de film)

� Verschil Tempo en Ritme (= afwisseling van tempo)
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� Verschil Tempo en Ritme (= afwisseling van tempo)

� Als richtlijn: tempo vertragen bij spanning, tempo 

verhogen bij actie.

� I.h.a. (kort) snijden rondom een actie.



Keuze van 

snij-momenten

� Kies de snijmomenten tussen de (deel)zinnen en/of in de maat van 
de muziek

� Niet snijden in bewegingen:
� van het onderwerp (dus snijden voordat de handeling begint 

resp. nadat de handeling is afgelopen)
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resp. nadat de handeling is afgelopen)
� van de camera (pan e.d.)

� Snij-momenten (in- en uitpunten): Verspringt het aandachtspunt niet 
teveel tussen beide shots (bijvb. van rechts op het scherm (eerste 
shot) naar links op het scherm (tweede shot); zorg voor continuïteit: 
en voorkom heroriëntatie voor de kijker.

� Aandachtspunt: punt in het beeld dat de (eerste) aandacht trekt (vaak 
de ogen, een beweging)



Overgangen

� Veel te veel keuze: kies i.h.a. harde overgangen

� Cross-dissolve: een aantal shots die bij elkaar horen 

(vitrine in een museum, sfeer-impressie bij natuurfilms)

� Fade-out-fade-in: ok voor scène overgangen
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� Fade-out-fade-in: ok voor scène overgangen

� Wipe (lekker vlot)

� Via onscherpte

� D.m.v. een object/persoon; afdekken en vrijgeven, 

� Beeldrijm (via de blauwe lucht, draaiend autowiel)



Slot

Vragen?

Aanpak?
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Aanpak?


