


Wie ben ik?



Wat kan je verwachten?

• Kennismaking
• MIES de Film
• Première Pro
• Interface
• Montage plan / script
• Pauze
• Workflow doorlopen
• Muziek / Geluid 

Emotie monteren
• Vragenrondje
• Afsluiting

22 oktober

• Introductie
• Kleine herhaling
• Overgangen
• Titels
• Montage stijlen
• Voorbeelden 

montage  stijlen
• Vragenrondje
• Afsluiting

4 november



MIES de Film



Trailer MIES de Film
www.miesdefilm.nl



Adobe Premiere Pro

I MovieFinal Cut Avid Windows Movie Maker



Hoe werkt Premiere Pro?

Effecten, kleur, geluid

Source

Footage

Project

Playback

Programma

Montage sequence

Tijdlijn



Montage plan / script

• Documentaire plan of fictie?
• Script
• Script continuïteit rapport
• Wensen klant/ opdrachtgever
• Ideeën
• Verhaallijn
• Montage stijl

• Voorbeeld Veilig op Weg (begin tot 1 minuut)
• Voorbeeld Ouders Online 1.38 tot ongeveer minuut 2
• Voorbeeld Fictie (Scrupule begin tot ongeveer minuut 2



Workflow

Voorbereiding Wat is je plan? Importeren materiaal Monteren



Monteren
• Benoemen van materiaal
• Selecteren in verschillende mappen
• Spotten -> Spotlijst maken
• Grove eerste edit
• Tweede versie (geluid, edit naar niveau)
• Final, transities, geluid, kleur, titels



Geluid

• Zorg voor helder geluid
• Niet te hard, niet te zacht
• Eventueel DeNoise voor snelle verbetering
• Omgeving geluiden, ambiance (voorbeeld)
• Gebruik Equalizer om geluid dynamisch te maken



Muziek
• Ik gebruik muziek voor twee doelen
• 1 Ritme bepalen van de montage
• 2 Emotie versterken (Voorbeeld)
• Zorg dat je een (langere) film niet vol smeert met muziek.
• Probeer na je 1e edit ook eens andere muziek met dezelfde 

BPM



Emotie
• Emotie bepalen door geluid en muziek toe te voegen
• Zware donkere muziek (voorbeeld)
• Vrolijke lichte muziek (voorbeeld)
• Welke sfeer en emotie wil je jouw video geven?



Vragen rondje!



Afsluiting


