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Magix Cursus

Videomontage 

met   

MAGIX Video de Luxe 2021-2022MAGIX Video de Luxe 2021-2022

� De cursus bestaat uit 5 avonden.

� Extra: een avond voor de hardware controle, een avond 

bestandsbeheer en (na de cursus) een terugkomavond en een 

praktijkochtend.

� In de vrije tussenweken op donderdagavond extra aandacht voor 

de vragen en verdere verdieping.
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Magix Cursus

Aanschaf via MagiX website
https://www.magix.com

Wij gebruiken de versie Magix Video de Luxe 2019(Plus) met een update naar versie 2020.

Als je nu een versie koopt, is dat versie 2021. Daarmee kun je prima gebruik maken van de 
cursus. Je krijgt dan 2 jaar updatemogelijkheid. Meestal wordt het programma aangeboden 

als download met de mogelijkheid van een extra DVD. 

Magix is uitsluitend te gebruiken met Windows.
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Dit zijn  de versies van Magix 

Video de Luxe
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Leren werken met de tools 

van Magix

� In deze cursus leer je werken met het gereedschap 

van Magix: de tijdlijn, de monitor en de mediapoolvan Magix: de tijdlijn, de monitor en de mediapool

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

je een goed gemonteerde film?)

� � Zie VCB praktijkavonden, “De basis van het (video) 

monteren”
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Magix Cursus

In les 1 leer je het volgende
� Inlezen van filmbestanden in Magix

� Film-, project- en programma-instellingen

� Werken met de mediapool (bestandsbeheer)� Werken met de mediapool (bestandsbeheer)

� De gereedschappen (menu’s, iconen) van Magix
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Magix Cursus

In les 2 gaan we aan de slag op de 

tijdlijn
� Je leert hoe je een film op de tijdlijn zet om te bewerken

� 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
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Magix Cursus

Les 3: Audiobewerking

Wil je het originele geluid verbeteren, muziek in de achtergrond 

plaatsen of speciale geluidseffecten (zoals echo of nagalm) plaatsen 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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Magix Cursus

Les 4: Titels maken

Intro, ondertitels en aftiteling zijn voor de meeste films een must. 

Leer hier hoe je titels invoegt en met speciale effecten 

(bijv. 3D-effecten) sterker maakt.
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Magix Cursus

Les 5: Exporteren

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

� Hoe je vanuit Bestand kunt exporteren

� We leggen kort iets uit over veelgebruikte codecs
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Magix Cursus

Handboek 

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

� De inhoud van alle lessen

� extra handige bijlagen en tips

Videoclub Borne Open avond 2021 Magix cursus



Magix Cursus

We kunnen niet alles behandelen

Niet alle toepassingen in Magix worden behandeld.

Daarvoor is er een vervolg (voorjaar 2022: “MagiX Gevorderden”).

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

filmmateriaal en niet hoe je een goede film maakt.

Daarvoor hebben we een andere cursus.
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Als de beginnerscursus is gevolgd.

Dan gaan we verder met de gevorderden met 

op het programma o.a.:

audiobewerking

voice-over

kleurbewerking

panoramafoto’s maken

een diaslideshow maken

geanimeerde reisroutes maken

hoe werk je met keyframeshoe werk je met keyframes

beeld in beeld

rasters

splitscreen

green screen

schermopnames

monteren op maat van de muziek

Eventule eigen wensen
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Data en locatie

� Hardware check: 23 september 2021

� Bestandsbeheer: 07 oktober

� Les 1:                  04 november

� Extra: lesvragen behandelen  11 november

� Les 2:                    18 november

� Extra: lesvragen behandelen  25 november

� Les 3:                  02 december

� Extra: lesvragen behandelen   09 december

� Les 4:                   16 december

� Extra: lesvragen behandelen   06 januari 2022

� Les 5:                   13 januari 2022

� Extra: lesvragen behandelen   20 januari 2022

� Praktijkochtend 15 januari 2021(zaterdag)

� Terugkomavond: 27 januari 2022

Alle avonden worden gehouden worden gepresenteerd via ZOOM.

Uitgebreide Zoom-handleiding is beschikbaar.



Verdieping

� In de tussenliggende avonden 

gaan we iets verder in op de 

vorige cursusavond: we nemen 

de vragen door en voegen 

wat nieuwe elementen toe.

� We bieden filmmateriaal aan. 

In die film kun je dan het 

� Voor de praktijkochtend 

kiezen we een locatie in 

de omgeving waar we 

gezellig met z’n allen 

gaan filmen. 

� Vervolgens thuis 

monterenIn die film kun je dan het 

geleerde toepassen: 

� Opnames opslaan 

� Werkvelden en instellingen

� Overgangen maken

� Geluid bewerken

� Titels toevoegen

� Film exporteren enz. enz.

monteren

� Eventueel vertonen op 

de terugkomavond
(niets is verplicht)
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Terugkomavond 
en

praktijkochtend 

� Als extra(na les 5) houden we een praktijkochtend 

(15 jan. 2022) en een terugkomavond 27 jan. 2022)

� De praktijkochtend is bedoeld om een film te maken op � De praktijkochtend is bedoeld om een film te maken op 

locatie in de omgeving

� Op de terugkomavond kun je nog van alles vragen over het 

programma en kunnen we de gemaakte films bekijken

� Tenslotte geven we een vooruitblik op het vervolg in het 

voorjaar 2022 (praktijkavonden)
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Magix Cursus

Wat zijn de kosten?

De cursuskosten voor de huidige leden zijn € 20,00.

Voor nieuwe leden € 57,50 (€ 20,00 + € 37,50 voor een half-seizoen

(sept - dec 2021) lidmaatschap)
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�Het team bestaat 

uit:

� Joke van Hierden� Joke van Hierden

� Henk Visscher

� Gerard Semmekrot

� Lau Hopmans

� Gerrit Hemeltjen
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We hopen je te zien
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Website van de Videoclub        

Borne

� Op de website van de videoclub kun je allerlei 

voorbeelden bekijken.

� Volg de link: www.videoclubborne.nl
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Magix Cursus

Vragen?
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