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Videomontage 

met   

MAGIX Video de Luxe 2016
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MAGIX Video de Luxe 2016

� Er zijn inmiddels versies van 2017, 2018 en 2019.

� De cursus bestaat uit 5 avonden.

� Extra: een avond voor de hardware controle, een avond 
bestandsbeheer en (na de cursus) een terugkomavond.



Leren werken met de 

tools van Magix
N.B.

� In deze cursus leer je werken met het gereedschap van 

Magix (het tool, de lay-out, de knoppen, hoe werkt het)

� In deze cursus leer je niet de filmtechniek (hoe maak je 

een goed gemonteerde film?)een goed gemonteerde film?)

� Zie VCB praktijkavonden (oneven weken, woensdag)
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Magix Cursus

In les 1 leer je het volgende

� Inlezen van filmbestanden in Magix
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� Inlezen van filmbestanden in Magix

�Film-, project- en programma-instellingen

�Werken met de mediapool (bestandsbeheer)

�De gereedschappen (menu’s, icons) van Magix



Magix Cursus

In les 2 gaan we aan de slag op 

de tijdlijn
� Je leert hoe je film op de tijdlijn zet om te bewerken
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� Hoe je objecten kunt verplaatsen

� Hoe je kunt snijden en plakken

� Hoe je kunt groeperen en de-groeperen

� Hoe je beeld en geluid van elkaar kunt scheiden

� Je leert om overgangen te maken tussen de shots



Magix Cursus

Les 3: Audiobewerking

Wil je het originele geluid verbeteren, muziek in de achtergrond plaatsen 
of speciale geluidseffecten (zoals echo of nagalm) toevoegen? 
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of speciale geluidseffecten (zoals echo of nagalm) toevoegen? 

Je leert ook hoe je het volume kunt aanpassen bij het inspreken van een 
voice-over
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Les 4: Titels

Intro, ondertitels en aftiteling zijn voor de meeste films een must. 
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Leer hier hoe je titels invoegt en met speciale effecten 

(bijv. 3D-effecten) sterker maakt.
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Les 5: Exporteren

� We leren hoe je jouw film opslaat
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� We leren hoe je jouw film opslaat

� Hoe je vanuit Bestand kunt exporteren

� We leggen kort iets uit over veelgebruikte codecs



Plex

� We sluiten de laatste avond af met een presentatie over het 

streamingprogramma 

PLEX
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Handboek 

Bij de cursus hoort een handboek met: 
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Bij de cursus hoort een handboek met: 

� De inhoud van alle lessen

� extra handige bijlagen en tips
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We kunnen niet alles behandelen.

Niet alle toepassingen in Magix worden behandeld.

Daarvoor is er een vervolgcursus.
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Daarvoor is er een vervolgcursus.

N.B. De cursus behandelt uitsluitend de montage van het 

filmmateriaal en niet hoe je een goede film maakt.



Magix Cursus

Wat kost het?

De cursuskosten voor de huidige leden zijn € 20,00.
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Voor nieuwe leden € 57,50 (€ 20,00 + € 37,50 voor een half-seizoen 

(sept - dec 2019) lidmaatschap)



Terugkomavond

� Als extra houden we een terugkomavond

� Na les 5 krijg je een eenvoudige opdracht mee

� Die bekijken en bespreken we op de terugkomavond

� Op die avond kun je ook nog alles vragen over het programma

� Tenslotte geven we een vooruitblik het vervolg (praktijkavonden)
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Data en locatie

� Hardware check: 20 september 2018

� Bestandsbeheer: 4 oktober

� Les 1:                  18 oktober

� Les 2:                    1 november

� Les 3:                  15 november� Les 3:                  15 november

� Les 4:                   29 november

� Les 5:                   13 december

Reservedatum:         10 januari 2019

� Terugkomavond: 24 januari 2019

Alle avonden worden gehouden in De Fontein 

van 20.00 - 22.00 uur
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Vragen?
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