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WORKSHOP

zichtbaar te krijgen. Verklein de foto 
door de Width en de Height aan te 
passen of door de afbeelding naar 
de achtergrond te verwijzen. Dit is 
te bewerkstelligen door het icoon 
Lower Object een aantal keren in te 
drukken. Beide opties zijn te vinden 
in de balk bovenin het venster.

De datum haal ik in dit voorbeeld 
weg en Text Here wordt vervangen 
door een lange regel over de gehele 
breedte. Om de gecreëerde clip 
onderdeel te maken van het project, 
versleep ik deze naar een van de drie 
video-tijdlijnen vooraan.

Nu voegen we de video van 
YouTube in. Het videobestand bevat 
een audiostream, die mee genomen 
is bij het binnenhalen van video 
met behulp van het programma 
YouTube-dl. Graag wil ik een ander 
muziekstuk gebruiken. Kdenlive 
heeft ook hier een aantal opties 
voor, maar ik pas het volgende toe: 
sleep het videobestand naar een 
van de video-tijdlijnen. Selecteer 
het videobestand op de tijdlijn met 
je rechtermuisknop en kies de optie 
Split Audio. Binnen enkele seconden 
wordt de audio los van de video 
geplaatst in een audiokanaal. De 
audio is nu nog gekoppeld aan de 

video. Klik met de rechtermuisknop 
op de video en selecteer Ungroup
Clips. Verwijder na deze handelingen 
de audio door het te selecteren en 
op de Delete-knop te drukken. En 
weg is het geluid van de videoclip in 
het project.

Als laatste zet ik de audio in 
het project. Sleep de audio naar 
het begin van de tijdlijn, zodat de 
muziek ook bij de aanwezige Title 
Clip te horen is.

Druk op Play in de Project Moni-
tor. Nu wordt er al een leuk resultaat 
met een eigen titelscherm en een 
stukje film met je eigen gekozen 
muziek getoond.

KNIPPEN
De Razor tool is te gebruiken voor 
audio en video. Deze activeer je 
door op x te drukken of door deze 
te selecteren in de balk boven de 
tijdlijn. De start van mijn gekozen 
YouTube video bevatte een tite, 
die ik graag kwijt wil. Ik knip zover 
dat de film nu met een zonsopgang 
begint. Het door mij gekozen mu-
ziekstuk komt te langzaam op gang 
en hiervoor gebruik ik ook de Razor 
tool om eenvoudig het begin stuk 
verwijderd.

OVERGANGEN MAKEN
Als je van het titelscherm naar de 
zonsopgang in Yosemite National 
Park gaat, verwacht een kijker 
natuurlijk een soepele overgang. 
Hiervoor maak ik eerst de Title clip 
wat langer door het met de muis uit 
te rekken in de tijdlijn, waar de Title 
clip is geplaatst.

Klik daarna op de Title clip met de 
rechtermuisknop en kies Add Tran-
sition en vervolgens klik je op Slide. 
Nu zie je onder de Title clip een geel 
vlakje met de tekst Slide. Klik hierop 
en nu verandert het venster erboven 
en verschijt de tab Properties met 
een aantal opties voor de Slide. Ik 
wijzig de opties voor de slide, zodat 
de slide vanuit rechts wordt uitge-
voerd en ik schuif de Transparency
balk een klein stukje naar links.

Druk in de Project Monitor op 
Play. Zo is de zojuist uitgevoerde 
aanpassing voor de Slide te bekijken. 
Aanpassen en het specifieke stukje 
keer op keer beoordelen is heel 
normaal en zorgt voor het gewenste 
resultaat.

Na 52 seconden is er water te 
zien in de YouTube film. Ik knip de 
film na 52 seconden weg om van 
water op de film over te gaan naar 

een aantal voorgeselecteerde foto’s, 
waarbij ook water te zien is. Ook hier 
zijn overgangen prettiger voor de 
kijker. Dit zal ik nu hier verder niet 
beschrijven, maar is vergelijkbaar 
zoals eerder beschreven.

De muziek krijgt een Fade Out
aan het einde van de film. Eerst knip 
ik een stuk van de audio weg. De 
laatste foto rek ik wat uit. Klik met 
de rechtermuisknop op de audio in 
de tijdlijn, kies Add Effect en vervol-
gens Fade en Fade Out.

EXPORTEREN
Het exporteren van de film gebeurt 
met de Render button of CTRL+RE-
TURN. Hierop opent een venster met 
de vraag naar welk output bestand 
het weggeschreven dient te worden 
en in welk formaat. Het standaard 
formaat is WebM. Laat hem hierop 
staan en klik op Render to File.

Nu zie je een Job Queue waar 
getoond wordt waar en met welke 
naam de render wordt wegge-
schreven en hoe lang het duurt. 
Dit scherm is te sluiten door op 
Close te drukken. De tijd blijft te 
zien naast de Render button in het 
hoofdscherm.

TOT SLOT
Kdenlive heeft mij aangenaam 
verrast met zijn simpele werking. 
Ik gebruik echt niet alle opties voor 
het maken van een video. Voor mijn 
gevoel zullen de wat professionelere 
thuisgebruikers ook uit de voeten 
kunnen met Kdenlive. Ik wens je veel 
edit plezier en ik weet zeker dat het 
maken van (korte) films gaat slagen 
met Kdenlive.  

LINKS
https://kdenlive.org/
https://kdenlive.org/en/video-
editing-applications-handbook/

Tip: Inzoomen of 
uitzoomen op de 
tijdlijn is met CTRL 
in combinatie met 
het muiswiel uit te 
voeren
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