


Inhoudsopgave
Registreer dit e-book!
Volg ons op de sociale media
Voorwoord: maak Adobe Premiere CS6 jezelf snel eigen
Inleiding: voorbereidingen

De opbouw van de videofilm
Het juiste montagesysteem

1. Projectinstellingen en mediabeheer
De instellingen voor de sequence
Mediabeheer

2. Even oriënteren op de werkruimte
De opbouw van de werkruimte
De afspeelknoppen
De gereedschapsbalk
De tijdlijn
Knoppen in het Projectvenster

3. Basis editing en import
De vijf stappen van het basismontageproces

4. Effecten
Het tabblad Effects

5. Titels en graphics
De functie en het maken van titels
Een foto of plaatje plaatsen

6. Filters en beeldcorrecties
Filtergebruik in het algemeen
Beeldcorrecties
Methoden voor kleurcorrectie

7. Het geluid
Werken met geluidssporen
Een voice-over maken
Filters en effecten

8. Dynamic Linking
After Effects

2



Audition
Encore

9. Transparantie, keying, schalen en rotatie
Transparantie
Keying
Schalen
Roteren

10. De Export
Videofilms exporteren
Foto’s exporteren

Conclusie: zo gebruik je Adobe Premiere Pro CS6
Over de auteur

Ulco Schuurmans: ervaren ict-auteur en videofilmmaker
Colofon
Over dit e-book

3



Voorwoord: maak Adobe Premiere CS6 jezelf
snel eigen
Adobe Premiere Pro CS6 is een op-en-top professioneel
montageprogramma geschikt voor zowel Apple-computers met
OS X als Windows-pc’s met de versies 7 en 8. Dit e-book leert je
stapsgewijs de beginselen van Adobe Premiere Pro CS6, zodat je
zelf al snel een professioneel ogende videoproductie in elkaar kunt
zetten en exporteren. Deze praktische handleiding helpt je op weg
om de belangrijkste functies van Premiere Pro CS6 snel te
kunnen gebruiken. Een goede aanvulling op deze praktische
basisvaardigheden vormen de vele instructiefilmpjes van Adobe
en Creative Cow
(http://library.creativecow.net/tutorials/adobepremierepro) op de
eigen website of YouTube.

Premiere Pro kan als NLE (Non Lineair Editing)-pakket vrijwel
elke montagewens, van HD (High Definition), 4K tot aan (met
een plug-in) 3D vervullen, en biedt alle mogelijkheden voor het
bewerken van geluid en special effects. Ook kan Premiere Pro
CS6 de gemonteerde videofilms naar tal van afspeelplatforms,
social media, mobiele apparaten en DVD of Blu-ray exporteren.

Daarbij staat Adobe Premiere CS6 niet alleen, maar werkt in
combinatie met een zogenaamde suite. In deze suite zitten het
special effects-pakket After Effects, Audition voor het bewerken
van de soundtrack, Encore voor het vervaardigen van DVD of
Blu-ray, Flash voor filmpjes en animaties en Photoshop voor de
(foto-)grafische beelden. Daarnaast is er ook nog Illustrator voor
de grafische opmaak van de DVD/Blu-ray-doosjes en hoesjes.
Via Dynamic Linking kun je beelden en geluiden rechtstreeks naar
After Effects, Encore en Audition sturen om verder te bewerken.
Deze bewerkingen zijn direct vanuit de zogenaamde tijdlijn af te
spelen. Verder is Adobe Premiere Pro een prima hulp bij het
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beheer van de mediabestanden en het vormgeven van het filmisch
verhaal.

Het e-book is opgebouwd uit tien hoofdstukken die stapsgewijs
behandelen hoe je werkt met Adobe Premiere Pro CS6. Elk
hoofdstuk begint met een tekstblok waarin staat wat je gaat
ontdekken in het hoofdstuk en eindigt met de belangrijkste
ontdekkingen uit het hoofdstuk. Zo kun je voor het lezen van een
hoofdstuk snel zien waar het hoofdstuk over gaat en snel de
belangrijkste punten uit een hoofdstuk teruglezen.
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Inleiding: voorbereidingen
Het bijsnijden en monteren vormt de helft van de geslaagde
videoproductie. Om met het jargon te spreken: de directors cut
maakt de videofilm. Een geslaagde montage komt echter niet uit
de lucht vallen. Daar zijn goede voorbereidingen voor nodig. Deze
voorbereidingen bestaan uit:

de opbouw van de videofilm;
het kiezen van het juiste formaat voor video en audio;
het zorgvuldig opnemen;
en het samenstellen van een geschikt montagesysteem
(computer).

De opbouw van de videofilm

Elke videofilm is op een bepaalde manier opgebouwd. Er ligt een
rode draad en/of verhaal aan ten grondslag. De beelden en het
bijbehorende geluid zijn aan de hand van een onderliggend
filmisch plan opgenomen. Op basis van het filmisch verhaal voert
de editor de montage in de juiste volgorde uit. Daarbij doorloop je
- als editor - de volgende stappen:

Het filmisch verhaal uitschrijven in de vorm van een
storyboard, draaiboek of synopsis. Aan de hand van deze
papieren, en tegenwoordig vaak ook softwarematige
leidraad, wordt het filmisch verhaal verteld, opgenomen en
gemonteerd.
De volgens het filmisch verhaal gemaakte opnames (shots of
scènes) controleer je op de juiste beeldinhoud en op de
kwaliteit van het beeld en geluid. Dat heet spotten. Hierop
maak je een selectie van welke geschoten videoclips er
straks voor de montage bruikbaar zijn. Deze videoclips moet
je ook als zodanig markeren of noteren.
De geselecteerde videoclips zet je netjes in mapjes of folders
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is het halve montagewerk. Hiermee voorkom je veel onnodig
gezoek en het kwijtraken van de montage doordat het zicht op de
juiste volgorde verloren raakt.

Het kiezen van het juiste AV-formaat
De camcorder of de videofilmende fotocamera schrijft beeld en
geluid op een bepaalde manier weg, vaak in een gecomprimeerde
(samengeperste) vorm. In het jargon heet dat het AV-formaat
(audiovisueel). Dit formaat beschrijft voor de montage- en
afspeelapparatuur de volgende parameters:

Het aantal pixels in het beeld. Bijvoorbeeld 1920 x 1080i
voor Full HD video.
Of het om interlaced (2 maal een half videobeeld) of een
Progressive (1 volledig videobeeld) gaat.
Hoeveel beelden (frames) er per seconde afspelen.
Bijvoorbeeld 24, 25 of 50 frames per seconde (fps).
De wijze waarop het beeld en de daarin opgenomen kleuren
en het helderheidsignaal gecomprimeerd zijn. Bijvoorbeeld
H.264, AVCHD (Advanced Video Coding High Definition),
DV, MPEG-2 of MVS bij 3D. Bij de kleuren en helderheid
met als optimale waarde 4:2:2. gaat het om YUV.
De manier waarop de camera het geluid comprimeert en
wegschrijft. Bijvoorbeeld in de formaten PCM, MPEG-1 of
MPG-4.
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Geschikt voor een klein of groot scherm
Het gekozen formaat is in belangrijke mate bepalend voor de
uiteindelijke kwaliteit van de gemonteerde videofilm.
Tegenwoordig gaat het met name om Full HD, AVCHD, HD
1280 x 720P, 3D, MPEG-4, QuickTime, Motion-JPEG,
ProRESS bij Apple, DV (720 x 556 pixels) en 4 K (4.000
beeldlijnen) is in opkomst. Voor videofilms die het publiek bekijkt
met beamers, grote flatscreens en hoogwaardige monitoren kies je
voor zowel het master-opnameformaat als het weergaveformaat
voor HD; de kwalitatief hoogste versie. Bij het gebruik op
internet, smartphones, de doorsnee tablet-pc en gameconsoles zijn
lagere resoluties vaak voldoende.

Controleer of jouw cameraformaat compatibel is
Camcorders en videofilmende fotocamera’s gebruiken
verschillende opnameformaten. Dikwijls kun je er uit meerdere
kiezen. Premiere Pro dient deze AV-formaten echter wel te

11



kunnen herkennen en inladen. Gelukkig is Premiere Pro verre van
eenkennig. De editor kan zelfs verschillende formaten door elkaar
heen gebruiken. Toch is het altijd verstandig om vooraf te
controleren of het cameraformaat compatibel is met Premiere
Pro.

Het comprimeren (kleiner maken door beelden weg te laten) en
weer decomprimeren (het terugrekenen van de weggelaten
beelden) gaat via een zogeheten CODEC-programma. Deze
CODEC maakt de opgeslagen bestanden aanmerkelijk kleiner en
speelt bij de weergave en montage toch het volle
afbeeldingsformaat af.

Zorgvuldig opnemen
In de montage kun je ontzettend veel met Premiere Pro. Het
NLE-pakket (niet lineaire montage) kan echter geen wonderen
verrichten. Verprutst beeld en geluid valt meestal niet meer
digitaal te repareren in de montagesuite! Niet al te grote fouten op
het gebied van helderheid, belichting, kleurafwijkingen,
bewegingsonrust (stabilisatie), een lichte scheefstand,
onvoldoende ingezoomd / slecht uitgesneden en niet voldoende
afwisseling in het beeld zijn gelukkig wel te verhelpen. Net als
storingen in het geluid, kleine versprekingen en “eh’s”.

Gebruik goede opnames
Uit het oogpunt van tijdsbesparing en het bezorgen van grijze
haren bij de editor heeft het altijd de voorkeur om met goede
opnamen in de montagestudio aan te komen. Wees zorgvuldig
qua compositie, belichting, kleur, bewegingsonrust en de kwaliteit
van het geluid.

Zorg voor afwisseling
Zorg tevens voor voldoende afwisseling in de beelden. Gebruik de
close-ups, halftotalen, macroshots en overzichten om straks in de
montage het verhaal te kunnen verlevendigen. Controleer met de
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hoofdtelefoon het opgenomen geluid. Premiere Pro is dol op goed
opnamemateriaal en zal jou helpen om eruit te halen wat erin zit.

Het juiste montagesysteem

De montagekracht van Premiere Pro en sterk gecomprimeerde
videoformaten stellen stevige eisen aan de computer. Goedkoop is
hierbij vaak duurkoop. Bij een onvoldoende krachtige Apple Mac
of Windows-pc is het al snel wachten geblazen bij het inladen /
omzetten van het beeldmateriaal en het doorrekenen van het
bewerkte beeldmateriaal in de tijdlijn. En hoe krachtiger de
computer, des te meer sporen je in de tijdlijn kunt bewerken en
afspelen.

Aanbevelingen voor het montagesysteem
Bij de Mac zijn een iMac of MacBook Pro met een Intel i5- of i7-
processor voor de middelzware montageprojecten krachtig
genoeg. Idem bij de Windows 7- of 8-draaiende pc. Voor
veeleisende projecten valt een desktoptoren met twee processoren
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aan te bevelen.

Elk Premiere Pro-montagesysteem vaart verder wel bij:

Extra geheugen. Minimaal 4 GB en liefst 8 GB snel RAM-
geheugen.
Een aparte videokaart met 512 MB aan videogeheugen of
meer. Pemiere Pro kan gebruik maken van de aanwezige
grafische versnelling op de videokaart.
Een aparte snelle (minimaal 7.200 toeren) harde schijf of
RAID-configuratie voor de opslag van de video- en
audiobestanden.
Een voldoende grote en scherpe videomonitor. Met twee
monitoren en een geschikte videokaart kun je de werkruimte
over twee schermen verdelen. Dat geeft een comfortabel
werkoppervlak.
Een USB- of hoogwaardige Firewire audio-interface voor de
invoer van spraak met een commentaarmicrofoon of voor
het aansluiten van andere geluidsbronnen en afspelers.

Haal met de systeemhardware het beste uit de software
Premiere Pro is bij de specificaties heel duidelijk over hoe je met
de systeemhardware het beste uit de montagesoftware kunt halen.
Beknibbel daar niet op. Lees met name de instructies bij de
Mercury Playback Engine CPU-acceleration. Daarmee kun je
extra snelheid voor de bewerking van video behalen. Voor het
monteren met 3D is een aparte plug-in vereist.
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1. Projectinstellingen en mediabeheer

In dit hoofdstuk ontdek je:

Hoe je een nieuw project opstart.
Wat een sequence is en hoe je daarmee werkt.
Wat mediabeheer is en wat de voordelen van goed mediabeheer zijn.

Adobe Premiere Pro CS6 bewaart de complete montage als een
project. In een project zitten de ingeladen video-, audio- en
andere bestanden, de edits, bewerkingen in de tijdlijn en de
toegepaste filters en effecten. Vanuit het project exporteer je de
gemonteerde videofilm naar het afspeelplatform. Een project kun
je achteraf altijd nog wijzigen.

Premiere Pro slaat regelmatig het project waaraan gewerkt wordt
automatisch op. Dat voorkomt het verlies van al je bewerkingen
bij een plotselinge vastloper of andere storing. Toch is het
verstandig om voor de zekerheid zelf het project dat in bewerking
is regelmatig op te slaan, en vergeet bij het afsluiten van een
project niet het opslaan ervan te bevestigen (tenzij je dit echt niet
wilt).

De Media Browser van Premiere Pro, oftewel het mediabeheer, is
een krachtig instrument om de ingeladen media te doorzoeken, te
sorteren, te presenteren, om opmerkingen (comments) of
markeringen toe te voegen, en alles op te slaan.
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Een nieuw project opstarten
Het opstarten van een nieuw project binnen Adobe Premiere Pro
vergt een aantal handelingen. Ga als volgt te werk:

1. Klik eerst op het paarszwarte Pr-icoontje van Premiere
Pro.

2. Bij het opstarten vraagt Premiere Pro of er een bestaand of
nieuw project geopend moet worden.

3. Je kiest dan voor een nieuw project. Of ga vanuit het File-
menu naar Nieuw en dan Project. In beide gevallen stelt
Premiere Pro de volgende vragen:

1. Als eerste verschijnt de tab Algemene (general)
projecteigenschappen, met daarin de volgende
vragen:

Dient de Mercury Engine te zijn ingeschakeld?
De videoweergave met tijdcode of frames?
Het geluid weer te geven als samples of in
milliseconden?
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Het formaat van de in te laden videobestanden
HDV (High Defenition Video) of DV (Digital
Video)?
Deze instellingen hoeven niet veranderd te
worden. Je kunt ook de standaardinstellingen
behouden waarin de camera heeft opgenomen.
Tot slot geef je het project een naam en bepaal je
waar het project en de bijbehorende bestanden
opgeslagen moeten worden.

2. Bij de tweede tab geeft je de scratchdisks op. Dit zijn
de harde schijf-laden (folders in de directory) waar de
bestanden en previews voor video en audio komen te
staan. Dit kan het beste op een aparte interne of
externe harde schijf.
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