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daarvoor spreek ik het wereldwijde 
web aan. Free Music Archive (http://
freemusicarchive.org) is hiervoor 
een goede optie. De mogelijkheid 
voor het afspelen en downloaden 
van een stuk is eenvoudig.

Als Kdenlive start is het goed 
mogelijk dat er een foutmelding 
verschijnt, dat je enkele essentiele 
onderdelen mist. MLT is bijvoorbeeld 
noodzakelijk, maar MLT gebruikt 
ook weer ffmpeg. Probeer missende 
onderdelen op te lossen en verwij-
der, voordat Kdenlive weer start, 
het configuratiebestand $HOME/.
config/kdenliverc om de controle 
opnieuw te laten uitvoeren.

De mediabestanden sleep je 
naar de tijdlijn, die zichtbaar zijn in 
het onderste deel van Kdenlive. De 

audio plaats je in het audiokanaal 
en video in een van de videokanalen. 
Foto’s plaats je tevens in een van de 
beschikbare videokanalen.

Helemaal aan de rechterkant van 
Kdenlive zie je een zwart beeld met 
twee tabbladen. Clip Monitor geeft 
de mogelijkheid om het originele 
filmbestand te bekijken. Project 
Monitor laat je de bewerkingen zien, 
zoals de uiteindelijke film er uit zal 
zien.

ACTIE
Werken met Kdenlive is de beste 
leerschool. Ik koos ervoor om een 
Yosemite National Park introductie 
film te maken voor het schrijven 
van dit artikel. Voor deze korte film 
heb ik een aantal high-res foto’s, 

een muziekstuk van het Free Music 
Archive en een film over Yosemite 
National Park van Youtube van het 
internet gehaald.

Start een nieuw project door 
naar het menu File te gaan en daar 
te kiezen voor New. De standaard 
geselecteerde opties zijn goed voor 
het gekozen project. De standaard 
voor gedefinieerde opties zijn 
HD1080p 25 fps en daarbij zijn drie 
videotracks en twee audiotracks 
beschikbaar.

Maak in de Project Bin drie map-
pen aan door op het icoon Create 
Folder te klikken met de namen 
Video, Audio en Foto. Als alle drie de 
mappen aanwezig zijn, selecteer ze 
een voor een en kies in het Project 
menu Add Clip. Door op Add Clip 

te drukken, opent zich een venster 
om de voorgeselecteerde media te 
importeren.

Na alle media te hebben geïmpor-
teerd, maak ik een titel clip. Open 
hiervoor het Project en kies de optie 
Add Template Title. Standaard is 
de keuze uit de aanwezige tem-
plates summier. Simple-with-date.
kdenlivetitle is een goede optie. 
Dubbelklik op Template title clip 
om een venster te krijgen voor 
het aanpassen van de clip. In het 
pop-up venster voeg ik een foto toe 
door de ALT+i toetscombinatie te 
gebruiken en deze te selecteren. Nu 
staan er al twee tekstvelden, die 
verdwijnen als de gekozen afbeel-
ding het volledige scherm bestrijkt. 
Er zijn twee opties om de tekst weer 
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