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Kdenlive
MAAK PRACHTIGE VIDEO’S MET OPEN SOURCE

Kdenlive is een niet-lineaire video-editor voor het maken van een video die je 
kunt delen met familie, vrienden of plaatsen op sociale media. Met behulp 
van Kdenlive is het maken van een video een leuke klus en het zorgt voor 
prachtig resultaat waar iedereen jaloers op zal zijn. Paul Reemeijer

Het startscherm van Kdenlive 
is al behoorlijk indrukwek-

kend en geeft het gevoel dat je geen 
idee hebt waar je moet beginnen. 
Met dit artikel wordt dit gevoel snel 
weggenomen en is het starten met 
een volgend project eenvoudig.

Ik kwam voor het eerst met Kden-
live in aanraking bij de geboorte van 
mijn kind. We hadden een berg aan 
stukjes video, die we graag wilden 
delen met opa’s en oma’s. Maar op 
welke manier? In ieder geval op een 
medium dat standaard toegankelijk 
was in de verschillende huishou-
dens. De enige optie die overbleef 
was destijds de DVD. Ik maakte 

gebruik van KDE en zocht zodoende 
op kde.org onder de standaard aan-
wezige multimediasoftware. Mijn 
zoektocht was zeer kort en ik koos 
om met Kdenlive aan de slag te gaan.

Kdenlive maakt gebruik van het 
MLT Multimedia Framework. Dat is 
gemaakt en vormgegeven voor televi-
sie-uitzendingen, aldus de uitleg op 
de website van het framework. Het 
commando melt is hier onderdeel 
van. Dit wordt niet besproken in dit 
artikel, maar is een indrukwekkende 
tool, die de moeite waard is om 
meer informatie over in te winnen 
en mee te experimenteren. Meer 
informatie vind je op: https://www.

mltframework.org/docs/melt/ 
Kdenlive maakt gebruik van 

verschillende audio- en videokanalen 
in een project om zo bijvoorbeeld 
eenvoudig overgangen te creëren 
met audio, video en foto’s. Titel-
schermen zijn eenvoudig te maken 
voor het aankondigen of afsluiten 
van de film of om een volgend stuk 
video met een stuk begeleidende 
tekst te starten.

INSTALLATIE
Op de website van Kdenlive staan 
onder Download verschillende Linux 
distributies genoemd met het bijbe-
horende commando voor installatie. 

Steeds vaker worden dit soort 
applicaties aangeboden in een vorm, 
waardoor het niet geïnstalleerd 
wordt op de traditionele manier. 
Kdenlive biedt Flatpack, Breuk en 
AppImage aan. Persoonlijk heb ik de 
applicatie geïnstalleerd via zypper 
en maak ik gebruik van versie 18.08.2 
voor het schrijven van de introductie 
over Kdenlive.

NOG EVEN EEN WOORD 
VOORAF
Ik wil graag eerst nog een tip met 
jullie delen. Voordat je start met het 
nieuwe project, verzamel dan eerst 
de materialen voor de video die je 
wilt creëren. Dit zorgt al voor een 
globale volgorde voor de te maken 
film. Zo is de focus voor de creatie 
volledig aanwezig als je aan de slag 
bent gegaan in het project binnen 
Kdenlive.

Muziek maken is op geen wijze 
iets waar ik mezelf aan waag, dus 

24-26 KDEN LIVE.indd   24 04-12-18   12:32


