
AUDIO BIJ VIDEO – WERKPROCES Johan Vandermaelen

De hierna volgende beschrijving van de stappen om te komen tot een film of video met goede 
klankeigenschappen is beknopt, schematisch en onvolledig. Het focust op de werkprocessen en laat 
daarbij de esthetische aspecten achterwege. 
Het is een leidraad. In film en video zijn alle technische en artistieke competenties niet vaak in 1 
persoon terug te vinden: het is teamwork. Ook hier wordt kort op ingegaan.

10 stappenplan vanaf opname tot afgewerkte film

1. opname: op set of in studio: met audiomateriaal (48k,24bit)
• Al eens afgevraagd hoe zo'n vrij grote audiorecorder in zo'n compacte video-camera gebouwd 

wordt? Niet dus. We moeten constateren dat het audiogedeelte van camera's vaak slecht 
werkt en vaak ook oude file-formats gebruikt. Het gebruiken van een echte audio-recorder 
met eventueel externe microfoons is zeker aan te bevelen.

• Het ideale camerastandpunt valt zeer zelden samen met het ideale audio standpunt. Vaak is  
het nodig om zeer dicht bij je onderwerp te komen om een duidelijk geluidssignaal te krijgen. 
Dichtbij gaan zorgt er ook voor dat achtergrondgeluid en galm minder hinderlijk wordt.

• Je denkt aan beeldplans, denk ook aan plans voor audio (breedte, diepte, perspectief)
• Stuur je recorder niet te ver uit: dit geeft vaak aanleiding tot vervormingen die je pas 

achteraf merkt. -18dB is een goed referentieniveau bij het inregelen van je recorder. Dit zorgt 
voor voldoende 'headroom'

• gebruik een 'clap' om je beeld en geluid achteraf te synchroniseren.
• Noteer op de set reeds welke opnames goed zijn en welke niet? Of maak een tijdsnotitie 

wanneer er een kleine storing was. Dit spaart tijd in de montage.
• Geluid opnemen zonder hoofdtelefoon is zoals filmen met een blinddoek om.

• TIP: test je audio vooraf uit met een 'stand-in' en luister met een goede koptelefoon

• TIP: is de locatie de enige mogelijke locatie of kun je een auditief betere vinden?

• TIP: het is handig om bij de start van elke take kort de naam van de opname in te 
spreken, bvb: 'mijn succesverhaal, scene 2 take5'. Dit spaart veel zoekwerk tijdens de 
montage. Neem ook nota van de goede takes in een boekje of opnamesheet.

• TIP: neem 1 minuut 'setstilte' of roomklank op. Dit komt van pas bij de montage.

2. voorbewerking: cleaning, functioneel en artistiek denoisen en 
filteren, compressie & expanding: audioprogramma.
• Als principe geldt: behandel globale problemen globaal. Als bvb een brom je opname 

verstoort dan filter je deze best uit voordat je er in je montage 100 snippers van maakt. Dit 
bespaart veel werk.

• Doe dit in een audioprogramma: een goed audioprogramma richt al zijn rekenkracht op 
geluid en heeft betere tools tot bewerking van de klank.

• Je werkstuk heeft niet op elk ogenblik een 'right-in-your-face' klankband nodig. Het 
aanmaken van een klanklaag waar de middenfrequenties door equalising onderdrukt wordt 
helpt de verstaanbaarheid van een gesproken laag: bvb een voice-over.

• Buiten opgenomen geluiden bevatten vaak korte knisperende elementjes die de aandacht van 
jouw verhaal wegnemen. Deze kan je best ook wat onderdrukken (bvb. wat hoog affilteren)

• Stillere passages kunnen dmv een lichte compressie naar boven gebracht worden, of 
omgekeerd, kunnen stillere passages door lichte expansie verder naar de achtergrond 
gedrukt worden.

• Deze globale correcties maken de latere montage een stuk gemakkelijker.

• TIP: wie nog niet vertrouwd is met een audioprogramma kan het erg toegankelijke 
Reaper gebruiken: voor Mac en Windows gratis te downloaden op http://www.reaper.fm/. De 
meegeleverde plug-ins van cockos zijn zeer goed bruikbaar.

• TIP: wees niet krenterig met het aantal sporen. 3 of 4 verschillende 'smaken' vanaf 
dezelfde audio-opname onder elkaar zijn niet uitzonderlijk

http://www.reaper.fm/


3. montage, knippen plakken: video-programma (in 24 of 32 bit)
• Render je audiofiles als wav of aif bestand: mono-files mono, stereofiles stereo. Kies de 

hoogste resolutie die je programma aankan (32bit in premiere, 24bit in sommige andere 
programma’s)

• importeer je files in je videoprogramma.
• Knip en plaats alle fragmenten, beperk hierbij de audiobewerkingen tot een minimum

• TIP: gebruik studiomonitors of een goede koptelefoon en weersta zo de verzoeking om 
alles overluid te mixen.

4. uitrenderen klanklagen
• render (exporteer) jouw verschillende klanklagen apart als wav of aif bestand. Behoud de 

hoogste kwaliteit. Doe dit voor elke laag vanaf het begin van je film tot aan het einde.
• Geef je files begrijpbare namen mee.

5. klanklagen in audioprogramma: mixing
• mix nu in je audioprogramma je sporen samen tot mono, stereo of surround.
• Gebruik de creatieve mogelijkheden die filters en dynamiek plugins je bieden om elk segment 

duidelijkheid en het juiste gevoel te geven.
• Ga ook na hoe het in mono klinkt. (fase-compatibiliteit, belangrijk voor TV-uitzending)

• TIP: je kunt bij de meeste audio-programma's je video synchroon laten meelopen ter 
controle. Om je computer niet te sterk te belasten maak je hiervoor eventueel een in 
resolutie gereduceerde videofile aan.

6. mastering klank: afwerken naar eindgebruik (cinema, internet) 
• mastering is de eindafwerking van je klank vanaf een perfecte mix. Hier worden de 

verschillende geluidsversies aangemaakt: grote dynamiek voor vertoon in zaal op goede 
speakers, beperkte dynamiek voor verdeling via internet. Je gebruiker luistert dan vaak op 
beperkte weergavesystemen (laptopspeakers, computerboxjes)

• In sommige gevallen wordt aan het geheel van de film een bepaald sonoor karakter gegeven. 
Het is een beetje als color grading voor het oor.

7. uitrenderen master audiofile
• render of exporteer je audiomaster(s)

8. masterfile in videoprogramma
• importeer je audiomaster en bekijk je film opnieuw. Is alles duidelijk en werken geluid en 

beeld optimaal?

9. uitrenderen film
• render of exporteer je film vanuit je videoprogramma in een voor distributie geschikt formaat 

(bvb DVD, file voor zaalprojectie, file voor internet)

10.testen film en audio in alle eindformaten
• laat je film in de verschillende versies zien aan een testpubliek. Ga desnoods enkele stappen 

terug om aanpassingen te doen.

Deze 10 stappen zullen – al lijken ze omslachtig op het eerste gezicht – snel tot een goed resultaat 
leiden.

De video https://www.youtube.com/watch?v=BWN3RJGUetk toont de taakverdeling tussen de 
verschillende mensen binnen de audioproductie.
In low budget films moeten 1 of 2 mensen al deze taken vervullen. Is dit jouw geval, neem dan de tijd  
om al deze vaardigheden je eigen te maken.
Zowel bij fictie als bij documentaires worden niet alleen set-geluiden gebruikt. In sommige -vooral  
Amerikaanse producties – is vaak méér dan 80% van de klank achteraf gemaakt, Foley is daar een 
onderdeel van. Hier 2 video's hierover:https://www.youtube.com/watch?v=UNvKhe2npMM
en https://www.youtube.com/watch?v=Li6TSwybqjU
Bij verdere vragen kan je steeds bij mij terecht: jo  han.vandermaelen@luca-arts.be  
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