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Adobe	Premiere	Les	1	

Het	instellen	van	premiere.	
We starten premiere op. Maken een nieuw project lessen. 
We maken een AVCHD project met 25 fps Frames per seconde. Dit is een HD project. 
We stellen dat bij het verschijnende venster in.  
Daarna drukken we op ok en start premiere op met onze instellingen. 
Nu zetten we de workspace op editing (CS5.5) 
 

 
 
We kunnen ook een nieuwe workspace aanmaken. Dan kunnen we de vensters zo indelen zoals we 
zelf willen. Ik laat dat even zien en dan doen we dat samen. Maar in de les gebruiken we editing 
CS5.5. Dit omdat we met gemengde CS-en werken. Sommigen werken met CS5.5 en andere met CS6. 
Als we alles zo ingesteld hebben zien we links boven onze project map. Dit is de map waar al onze te 
gebruiken bestanden in komen te staan. Films foto’s enz. We kunnen hierin ook weer mappen maken 
bin’s heten die in premiere.  
We gaan een paar dingen instellen dat doen we bij edit, preferences en dan general de bovenste. We 
lopen nu alle instellingen even door. 
In general hoeven we niks te veranderen. Bij Appearance kunnen we de kleur van de achtergrond 
veranderen. Dit pas je aan zoals je zelf het prettigste vind. Bij media kunnen we de harddisk opgeven 
waar de tijdelijke bestanden bewaard worden. De cache bestanden. Als je op een externe drive werkt 
dan kun je er voor kiezen om het bovenste vakje aan te kruisen. Als je op de knop browse klikt dan 
kun je opgeven waar je deze bestanden wil hebben. Het beste op een schijf met veel ruimte. Verder 
hoeven we niks aan te passen en drukken op OK. 
 
We drukken in ons project venster op Import. Nu bladeren we naar de map waar de filmpjes staan die 
je van mij gekregen hebt (Lezing gebruiken) en dan in de map film. We klikken een keer op de map 
film zodat hij geselecteerd wordt maar niet geopend. Daarna klikken we onder op de knop Import 
folder.  
Nu wordt de complete map in ons project geplaatst. Dit kan even duren.  
We dubbelklikken op de map en dan op het filmpje Huis 031. Dit wordt nu geopend in het bewerkings 
venster. Nu kunnen we er stukjes afknippen. Zodat we alleen het stukje overhouden wat we willen 
gebruiken. Met de toetsen i en o kunnen we het begin en einde inkorten. 

Als we hem op de juiste lengte 
gemaakt hebben dan kunnen we 
hem op onze tijdlijn plaatsen. 
Met de twee knopjes onder het 
beeld kunnen we of alleen video of 

alleen geluid plaatsen. Door op het beeld te klikken en naar de tijdlijn te slepen krijgen we beeld en 
geluid in de tijdlijn. We slepen hem in videospoor 1 



Pagina 3 van 20 
 

Als we er de eerste clip inslepen vraagt premiere wat we willen doen de instellingen aanpassen aan 
deze clip of onze instellingen behouden. Wij kiezen voor behouden. Keep existing settings. 
 

  
 
De eerste clip staat nu in onze film. 
Als je normaal een film maakt heb je een draaiboek en dat bepaald dan de volgorde van de clips. Maar 
in deze cursus leer je de mogelijkheden van premiere en niet een film maken. Want dan moet je eerst 
een draaiboek maken dan de clips opnemen die je nodig hebt enz. Wij leren hier het monteren van een 
film met alle mogelijkheden van premiere. 
Nu gaan we Huis 032 plaatsen. Op de manier zoals hiervoor beschreven. Kijk of je er iets afknipt of de 
clip compleet gebruikt. Daarna achter de 1e clip slepen. Je ziet dat het makkelijk is de clip tegen de 
andere aan te slepen het plakt als het ware een beetje. 
Nu moet er nog een overgang in komen tussen de 2 clips. Dat gaat als volgt. 
 

Links onder klikken we op effects 
en klikken dan door tot we het 
scherm hiernaast hebben. We zien 
een geel kader om Cross Dissolve. 
Dat betekent dat deze standaard is. 
Dit kunnen we veranderen door een 
andere overgang te kiezen en dan op 
de rechtermuisknop te klikken 
kiezen voor Set selected als default 
transission. Hier komen we later nog 
op terug.  
Nu slepen we Cross Dissolve tussen 
onze 2 clips in dan is de overgang 
geplaatst. Als we afspelen zien we 
dat ook. 
Ik vind ook dat de eerste clip te lang 
duurt dus die gaan we iets inkorten. 
We dubbelklikken op de eerste clip. 
Die wordt dan weer geopend in het 
bewerkings venster. Het groene stuk 

is de geknipte film Dit gaan we korter maken met i en de o in en out. Je ziet dat in de tijdlijn de clip 
meteen korter wordt. 
 

 
We hebben nu een opening tussen de 2 clips. 
We klikken met rechts tussen de 2 clips en klikken op Ripple Delete. Nu worden de clips weer 
tegenelkaar geschoven. En onze 1e clip is korter geworden. Maar we zijn ook de overgang weer kwijt. 
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Die moeten we weer opnieuw plaatsen. 
Nu gaan we een 3e clip plaatsen. We openen de bin film weer en dubbelklikken op Huis 026. 
Van deze klip gaan we 2 stukken plaatsen. We slepen hem 2 keer achter de andere clips. Nu 
dubbelklikken we op de eerste. We willen deze vanaf het begin tot dat er uitgezoomd wordt daar 
zetten ons out punt met de o. daarna klikken in de tijdlijn op de 2e clip met ganzen en zetten het inpunt 
met de i op 7:10.  
Met ripple delete zetten we de clips weer tegen elkaar aan. Je ziet dat je op deze manier ook stukken 
uit de clip kunt verwijderen.  
Nu vindt ik het 2e stuk van de ganzen iets te donker. Dat gaan we lichter maken met hooglichten. 
 

We openen de tab effects en typen in het 
zoekvenster shadow. 
Zoals hiernaast. 
Dan zie je bij Video Effects Adjust 
Shadow/highligt verschijnen daar 
dubbelklikken op. Wel effe opletten dat de 
goede clip geselecteerd is. 
Nu zien we de clip al lichter worden. Dit 
gaan we nog aanpassen in effect control. 
Deze tab kun je midden boven vinden. 
 

Onder shadow/highlight zie dat bij auto amounts een  
vinkje geplaatst is. Dit halen we weg. Dan springen de 
twee regels daaronder aan. Als we op de driehoekjes 
ervoor klikken openen deze en kunnen we met de 
schuifjes de donkerte met de hand aanpassen. 
Experimenteer hiermee en kijk wat je zelf de beste 
stand vind. 
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Adobe	Premiere	Les	2	
We gaan een begin (tekst) aan onze les toevoegen. 
Hiervoor gaan we aan het begin van de film staan en drukken boven in de menubalk op Title. 
 

 
 
We kiezen voor new title en dan Default Still. 
Bij Name typen we begin daarna drukken we op OK. 
Er wordt een nieuw venster geopend. We kunnen in de hoeken het formaat wijzigen aan onze eigen 
behoeftes. We kunnen dit venster compleet aanpassen voor ons eigen gebruik hoe wij er het 
makkelijkste mee werken. 

 
We klikken links boven op de T en daarna in het venster waar we de tekst willen hebben. En beginnen 
te typen. Je mag typen wat je zelf wil. Ik zet erin Premiereles film. 
Daarna klik je op het pijltje boven de T links boven. Nu kunnen we alles aanpassen. Andere lettertype 
je kunt een van de voorgeprogrrammeerde kiezen of zelf een ontwerpen. We gaan er zelf een 
aanpassen.  
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In het rechter venster kunnen we lettertype en de kleur en wel of geen schaduw of een verloop op de 
tekst loslaten. Regel en letterafstand alles is aan te passen 
We kunnen ook vierkanten en circels onder de tekst schuiven. Dit gaan we samen doen in de les dit 
wordt hier niet verder beschreven. 
Als de tekst naar onze zin is kunnen we deze stijl toevoegen aan de bestaande stijlen onder. We 
klikken dan naast de stijlen met de rechtermuisknop en kiezen dan voor New style. Geven deze een 
naam. 

 
Dan wordt hij toegevoegd aan de lijst. Als je dan op de Aa van jouw stijl gaat staan laat hij ook de 
naam zien die je net gegeven hebt. Zo kun je deze stijl in al je films gebruiken en hoef je die niet 
telkens opnieuw aan te maken. Als we klaar zijn sluiten we dit venster met het kruisje rechts boven. 
Je hoeft niks op te slaan dat gebeurd automatisch. 
Je ziet dat hij nu aan ons project toegevoegd is. 
Nu slepen we hem vooraan in videospoor 2. Door hem langer of korter te slepen kunnen we de 
tijdsduur van de titel veranderen. Standaard staat hij op 5 sec. Ik vind ook dat hij langzaam moet 
vervagen aan het einde. Dat gaan we nu instellen. 
In de gereedschap balk klikken we op het pennetje. We vouwen video spoor 2 open met het driehoekje 
voor Video 2. We zien over de titel een gele lijn lopen die kunnen we met het pennetje aanpassen. 

We klikken op het lijntje dan 
komt er een ruitje te staan op 
de lijn. 
Daarna pakken we het einde 
van de lijn vast en slepen 
deze naar beneden. 
 

Dan ziet het eruit als hiernaast. Als de lijn schuin omlaag loopt betekend 
dat het beeld zachtjes vervaagt. Als we het bovenste bolletje verder naar 
links schuiven betekent dat de vervaging er langer over doet. Zo is het 
langzaam verdwijnen van de titel aan te passen. 
Natuurlijk kunnen we ook een titel in Photoshp maken. We kunnen dan de 
lagen apart importeren. 
Zodat we daar nog verschillende bewegingen op los kunnen laten. Dit gaan 
we samen eens bekijken in Photoshop. Dit staat hier verder niet beschreven. 
 
We voegen de clip Huis 033 toe aan onze tijdlijn. We slepen de clip achter 
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de andere clips. Dit doen we rechtstreeks uit de bin film. Dubbelklikken op de bin film en dan de clib 
Huis 033 oppakken en achter de andere clips slepen. 
Deze clip gaan we aanpassen met levels. Dit werkt hetzelfde als in foto’s het zwart en wit wordt wat 
aangepast. We selecteren de clip en gaan naar de tablad effects links onder. Hier kiezen we voor video 
Effects adjust en dan levels, Niet!! Auto levels. 
We dubbelklikken op levels. Daarna openen we de tab (midden boven) Effect Controls. 
Nu gaan we naar het schuifje (RGB) Gamma en zetten dat op ongeveer 168. Of een andere waarde als 
je die mooier vind. Onze clip is nu een stuk lichter geworden. Je moet hem ook niet te licht maken. En 
ook een stukje verder in de clip kijken of hij daar niet te licht is. 
 
We gaan nu eens kijken naar beeld in beeld. Beeld in beeld wil zeggen dat we een klein beeldje over 
de andere film heen draaien. Dit kunnen we op vele manieren doen.  
We gaan hier ook verschillende manieren uitvoeren. 
We beginnen met een klein filmpje over de hoofdfilm heen. 
We slepen de film 036 in tijdlijn 2 boven de film 033. 
Als je de afspeellijn nu op op de tijdlijn zet bij deze films zie je alleen de film 36. De andere zit 
eronder en zie je niet meer. Je dubbelklikt in het afspeelscherm op de film je ziet nu de handvaten om 
de film komen. Je pakt het handvat (vierkant blokje) middenboven en sleept dit naar beneden. 
Als je de gewenste grote bereikt hebt dan laat je de muis los. Nu pak je het kleine filmpje op met de 
muis en zet het rechtsboven neer. Op een plek die je zelf mooi vind. Zoals hieronder wordt het dan. 

Je kunt het nog steeds kleiner of 
groter slepen net zoals je wil. En 
je kunt het neer zetten waar je 
wil. 
Het is nu wel zo dat het beeld er 
in een keer staat. Daar gaan we 
iets aan doen. 
We laten het langzaam uit een 
punt komen. Het is mooi als het 
uit een vaas zou komen. 
We paken het filmpje op en 
zetten het boven een vaas. 
Nu openen we het tabblad  
Effects control. 
We zetten de afspeellijn in 
effects control helemaal in het 
begin. Slepen hem naar voren. 
 
 
 
 
 
Nu drukken we op het zwarte 
driehoekje voor motion. Dan 
vouwt deze open. 
Zoals hiernaast. 
Nu klikken we op de 
stopwatches voor position en 
scale. 
Nu klikken we op het getal 31,3 
achter scale en zetten dit op 0 
Onze film is nu verdwenen. 
Daarna zetten we de afspeellijn 
een stukje naar rechts. 
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Nu drukken we op het bolletje rechts. 
 
 
 
 
Dit doen we bij position en bij scale.  
Nu klikken we weer op het getal 0 en zetten 
dit op 31. Onze film is er weer. We pakken de 
film op en zetten hem weer rechts boven neer. 
We gaan nu een stukje van rechts staan. Dit 
kunnen we het beste op de tijdlijn doen. 
We zetten de afspeellijn zo neer dat de film op 
videospoor 1 nog niet aan het einde is. 
Je ziet dat in het effets control menu de tijdlijn 
mee verplaatst. Het ziet er dan zo uit. 

 
Nu klikken we boven weer op de bolletjes achter 
position en scale.  
We zetten onze afspeellijn weer een stukje naar rechts en 
drukken weer op de bolletjes. Er worden zwarte 
vierkantjes ingevoegd telkens als je op de bolletjes drukt 
dat zijn keyframes. Keyframes zijn moment opnamen en 
vertellen op dit moment ziet de film er zo uit. 
Nu gaan we de film naar het midden verplaatsen en 
zetten bij scale 31 weer op 0. 
Wat hebben we nu gemaakt. 
Als we de film afspelen zien we dat het beeld in beeld 
uit een bloempot komt en op het einde in het midden van het scherm verdwijnt. 
In de map foto staat een hartje. Probeer nu zelf met deze methode het hartje te laten pulseren terwijl 
het uit het hartje in de film komt. Ik doe het wel voor op het scherm maar het staat hier verder niet 
beschreven. We gaan dit samen doen. 
 
Daarna gaan we een scherm in perspectief zetten. Dus schuin zetten. 
We openen de bin film en drukken op de rechtermuisknop achter de knop all en kiezen dan voor 

import. 
Dan importeren 
we de film 
Dansende 
apen.wmv 
Daarna slepen 
we deze film 
achter onze 
films. 
We selecteren de 
film en gaan naar 
het tabblad 
effecten. 
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We kiezen voor video effects en dan voor Perspective en dan 
dubbelklikken op Basic 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we naar Effects control tab gaan zien we dat daar nu 3d 
ingevoegd is we gaan nu een beetje schuiven met de knoppen 
die onder de zwarte driehoekjes zitten. Het zijn ronde knopjes 
daar kun je met de muis aan draaien. Ook kun je de getallen 
boven de knopjes groter en kleiner slepen. Draai hier eens aan 
en kijk wat er met het beeld gebeurd.  
We kunnen nu de foto van de gorilla importeren. En deze 
boven de film van de apen slepen. Door er (op de tijdlijn) aan 
de rechterkant aan te slepen maken we hem net zo lang als de 
film van de apen. En zetten hem rechts neer, oppakken en 
verplaatsen. Nu kun je het zo maken dat de gorilla naar het 
optreden van de apen zit te kijken. Kijk eens of je dat klaar 
krijgt door met de knopjes te draaien. 

  
 
Volgende keer weer verder. 
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Adobe	Premiere	Les	3	
We gaan weer verder met de apen. 
Als we nu de gorilla in photoshop uitknippen en hem tegen een andere achtergrond zetten dan ziet het 
er allemaal wat fraaier uit. We klikken met rechts op de laag met de gorilla en kiezen voor edit in 
adobe photoshop. Nu wordt photoshop geopend met de gorilla geladen nu kunnen we hem uitknippen. 
Dat doen we met het kwastje wat op de 4e plaats van boven staat in het gereedschap palet. We 
schilderen over de gorilla. Als we buiten de lijntjes komen dan kunnen we met ALT ingedrukt weer 
terug schilderen. We zorgen dat de gorilla geselecteerd is. Daarna kopiëren en plakken. En de 
achtergrond verwijderen in het lagen palet. Daarna maken we een nieuwe laag onder de gorilla. We 
gaan het canvas vergroten naar 35 cm breed aan de hoogte doen we niks. Dat vinden we onder image 
canvas size. 
Nu gaan we de laag vullen met de kleur die we mooi vinden. Ook is het mogelijk er een foto achter te 
zetten net wat je wil. Ik vul hem met licht blauw. Daarna er een laag van maken en opslaan als 
gorilla.jpg. Als we nu terug gaan naar première dan ziet hij de verandering meteen. Alleen staat hij nu 
te ver naar rechts. Dubbel erop klikken en naar links slepen. Je ziet dat hij nu over de dansende apen 
heen staat. Dus we pakken de dansende apen van video spoor 1 op en zetten die boven die van de 
gorilla dus in video spoor 3. 

Dan ziet het er zoals hiernaast uit. 
En de volgorde van de 
videosporen zoals hieronder. 

 
 
Nu ziet het er meer als een geheel 
uit. Het is natuurlijk nog mooier 
als je een bijpassende achtergrond 
Achter de gorilla zet. Probeer dat 
zelf thuis eens voor elkaar te 
krijgen. 
 

Nu gaan we iets uitknippen in première. We importeren in de film bin de film met de vogel. Daarna 
slepen we de film met de vogel boven de film 32. De vogel komt dus in video spoor 2 te staan. Je ziet 
dat dat niet past. Dus we gaan zoals we geleerd hebben in les 1 er een stukje afknippen zodat het wel 
past. Dit doe je zoals in les 1. 
Nu zien we dus alleen de film met de vogel. We selecteren de film met de vogel en gaan naar het 
tabblad effects, video effects, keying. En nu dubbelklikken onderaan op ultra key. 

Nu gaan we naar het tabblad effects control. En zien daar dat 
ultrakey netjes ingevoegd is. We zetten onze afspeellijn een 
stukje in de film van de vogel. Nu komt de truc.   
We pakken het pipetje en klikken ergens in het gras bij de vogel.  
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En zie het gras is verdwenen en de vogel is uitgeknipt. 
Alleen we moeten het nog wat aanpassen met de schuifjes. 
Er zijn een paar schuifjes die we het beste kunnen gebruiken. En zet deze net zoals hieronder. 
 

Je ziet dat de ruis nu ook verdwenen is. 
Die blijft achter omdat het gras niet egaal 
groen is. Hoe egaler de kleur hoe beter dit 
werkt. 
Nu zetten we de vogel een beetje naar 
rechts en laten hem met het geleerde uit 
les 2 weer langzaam verdwijnen.  
 
Nu gaan we met het pennetje alle geluid 
op 0 zetten behalve het geluid van de 
dansende apen. 
We pakken het pennetje en slepen alle 
gele lijntjes van de audio sporen naar 
beneden. Nu staan die geluiden uit. 
Nu gaan naar ons project en importeren uit 
de map muziek kamahl – elefantsong. 
Nu slepen we de muziek op audio spoor 3.  

We zien dat de muziek te lang is. We knippen hem door, waar de muziek van de dansende apen 
begint. 
Dit doen we met het scheermesje in het gereedschappen menu of drukken op de C toets. Onze cursor 
veranderd in snij gereedschap we gaan op de plek staan waar we willen knippen en drukken op de 
linker muistoets. Daarna kiezen we weer het selectie gereedschap of drukken op de V toets. 
Nu selecteren we het achterste deel van de muziek en drukken op de DEL toets. 
We gaan de film nu zo indelen dat het straks 2 filmpjes zijn in ons menu. 
Dat doen we door met de afspeellijn op het begin van de dansende apen te gaan staan. We kunnen met 
de knopjes onder het afspeelvenster de film beeld voor beeld vooruit of achteruit spoelen.  

We zetten hem zo dat hij op het eerste beeld van de apen staat. 
Dan klikken we op het teken met het cd-tje. Dan 
wordt er een hoofdstuk ingevoegd en kunnen we 
daar later vanuit het menu naartoe springen. 

Als je denkt dat er niets gebeurd is dan zie je boven de afspeellijn een rood pijltje 
staan dat is alles. Dat betekend hier begint een nieuw hoofdstuk. 
Om nu altijd te kunnen zien dat wij deze film gemaakt hebben kun je er een logo 
boven plaatsen zoals je op de tv ziet daar staat dan bijv. RTL6 of zoiets. 
Dat kunnen wij ook doen. We kunnen een logo maken in Photoshop. Maar er staat 
ook een voorbeeld in de map logo. We importeren dit logo MB naar ons project. Dan 
slepen we het in videospoor 4. Als we geen video spoor 4 hebben dan klikken we met 

rechts net boven video spoor 3 en kiezen voor add tracks. Dan kunnen we kiezen hoeveel sporen erbij 
gemaakt worden. In ons geval is 1 genoeg. We slepen het logo erin hij vraagt dan of we alle lagen uit 
het photoshop bestand willen verenigen. Dat is goed. Nu maken we het logo heel klein en zetten het 
rechts boven in de hoek neer. Daarna pakken we de rechterrand van het logo en slepen het net zo lang 
als de film is. Nu klikken we met rechts op het logo en kiezen voor edit in Photoshop. Photoshop 
wordt geopend met ons logo. We maken het eerst wat groter. In het menu image en dan Image size. 
We zetten de breedte Width op 7 cm daarna op Ok klikken. 
In het lagen menu zien we een M en een B staan. We selecteren de laag met de M. Selecteer het tekst 
gereedschap en sleep over de M en maak daar de letter van je eigen naam van. Doe zo ook met de B. 
Daarna gaan we naar file en save. Nu kunnen we photoshop sluiten. 
 
Nu is de gehele film ons logo rechts boven te zien. En weten we altijd dat wij deze film gemonteerd 
hebben. 
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Nu gaan we een diashow maken. 
Daarvoor gaan we naar ons project tabblad en klikken met rechts op New Item, Sequenze. Dan opent 
er een venster met instellingen voor onze diashow. We vullen het in zoals hieronder. 
 

 
 
Bij Sequence Name vullen we diashow in. Daarna drukken we op OK. 
We krijgen nu een nieuwe lege tijdlijn. Nu kunnen we een diashow gaan maken. 
We importeren de map foto’s. Dat doen we door in ons projectmap met rechts op een leeg stuk te 
klikken en dan op import. We selecteren de map foto en klikken op Import folder. 
Daarna open we de map foto en verwijderen we de gorilla hartje en lachertje. Dat doe je met de 
rechtermuisknop erop klikken en dan kiezen voor clear. 
Nu sluiten we de map weer en selecteren hem klikken onder op dit icoontje. Een soort grafiekje. 
 

 
 
Dan opent er zich een venster dit staat allemaal goed en klikken op OK. 
Nu selecteren we alle foto’s op de tijdlijn en slepen die in videospoor 3. 
Nu klikken we weer met de rechtermuisknop in ons projectvenster en kiezen daar voor New item. En 
voor Color Mate. Nu krijgen we een instellings venster daar drukken we op OK en daarna komt het 
kleuren kiesvenster. Hier kiezen we voor een achtergrondkleur voor onze dia’s. Nu de naam 
achtergrond geven. Daarna wordt dat in onze projectmap geplaatst. Nu slepen we dit item naar 
videospoor 1. Je ziet dat de kleur achter de dia’s komt te staan. Dit ziet er iets frisser uit dan het 
standaard zwart. 
Er zitten ook foto’s tussen die origineel zwarte randen hebben. Deze kunnen we verwijderen door met 
de rechtermuisknop op de foto te klikken en dan kiezen voor Edit in Adobe Photoshop. Nu wordt 
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Photoshop geopend met foto erin en kunnen we met bijsnij gereedschap de foto op maat uitsnijden. 
Daarna op file opslaan klikken en photoshop sluiten. Je ziet dat in premiere de foto bijgesneden is. Zo 
kunnen we altijd de dia’s nog bewerken lichter donkerder noem maar op. 

Op de lege zijkanten kunnen we ook tekst plaatsen. Bijvoorbeeld de naam van de 
diashow of ander commentaar bij de dia’s.  Dat doen we met een title. En default stil. Nu 
gaan we een tekst intypen van boven naar beneden. Dus we kiezen voor de T met het 
pijltje van boven naar benden. We klikken in de zijkant en typen de tekst die we willen. 
Daarna op het pijltje klikken en de tekst passend slepen. Dat doen we ook aan de andere 
kant. 
Dan ziet het eruit als hieronder. 

 
 

 
 
Nu sluiten we dit venster. De title wordt nu toegevoegd aan ons project. Nu slepen we deze title in 
videospoor 2.  
Nu hebben we een diashow met tekst naast de foto’s. Nu wil ik ook de dia’s een beetje laten bewegen. 
Dat doen we weer met keyframes. We gaan op de eerste dia staan. Nu klikken we op de tab effects 
control.  
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We zetten de afspeel lijn helemaal vooraan neer en klikken op de stopwatches voor position en scale. 
Daarna zetten we de afspeel lijn daar neer waar de overgang begint en klikken op de rondjes om een 
keyframe te plaatsen. 

Nu klikken we in het rechtervenster op de dia en slepen deze een klein 
beetje groter. Niet te veel. Zo net niet tegen de tekst aan. 
Nu klikken we met de rechtermuisknop op motion. 
En kiezen voor save preset. En geven hem de naam beweging. 
Nu gaan we de beweging op alle dia’s toepassen. Dat doen we door alle 
dia’s te selecteren. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. 

We kunnen over alle dia’s heen slepen dan zijn ze geselecteerd. Maar als het er veel zijn dan is dat niet 
de makkelijkste manier. Je kunt ook op dit pijltje drukken. 
 

Als je nu met dit pijltje op de eerste dia klikt in 
videospoor 3 dan worden ze allemaal geselecteerd. 
Nu gaan we naar onze preset die we net gemaakt 
hebben, die kunnen we terugvinden in het effecten 
tabblad onder presets daar zie je dan beweging staan. 
Die pakken we op en slepen deze naar de geselecteerde 
dia’s. Nu wordt het op alle dia’s toegepast en zoomen 
deze langzaam in. 
 
Als we nu een andere overgang tussen de dia’s willen 
hebben kan dat ook. We gaan naar de tab effects en 
kiezen daar voor Video Transitions en bladeren dan 
naar Page Peel, Page turn. 
 

 
Hier klikken we met de rechtermuisknop op en kiezen voor 
set selected als default transition. 
Dan komt er een geel vierkantje omheen staan. 
Nu alle dia’s selecteren.  
 
En gaan naar het menu sequence. 
Hierin kiezen we voor Apply Default Transitions to 
Selection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu staat de net gekozen overgang tussen alle dia’s. 
Speel de show maar eens af. Dit kan door op de spatiebalk te 
drukken opnieuw drukken is afspelen stoppen. 

Nu nog een muziekstukje eronder en we hebben een mooie diashow. 
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We gaan naar onze projectmap en importeren uit de map muziek de 2 muziekstukken Twin Flames 
Rising – Aeoliah en Tarot - De Hogeprienster. 
We slepen Tarot - De Hogeprienster in audiospoor 1. En Twin Flames in audiospoor 2. 
Nu schuiven we de muziek in audio2 zover naar achteren dat hij daar staat waar de muziek in audio1 
ophoudt. Als je luistert dan hoor je dat de muziek in audio1 een stukje voor het einde ophoudt. En daar 
moet dan audio2 beginnen. Dit even zo zetten dat het precies op elkaar aansluit. Dat de stilte weg is. 
Daarna knippen het muziek stuk in audio2 met het scheermesje door, een stukje na het einde van de 
diashow. We moeten nog een einde maken aan de diashow. 
We gaan naar het menu title en kiezen daar voor Default roll. Geven hem de naam Einde. Dan hebben 
we een tekst die van beneden naar boven scrolt.  
We klikken op de T zonder pijltje. We klikken in de film en type een tekst van een regel of 10. 
Bijv. Je naam, wat je gemaakt hebt, waarom, enz. 
Je ziet nu dat het tekst venster naar boven schiet buiten beeld. Dat moet zo. We klikken op het 
selectiepijltje en slepen ons tekst venster op de gewenste breedte. Als alles naar onze zin is lettertype 
en zo dan drukken we op het kruisje en sluiten het title venster. 
In ons projectvenster staat nu de title einde. Deze slepen we in videospoor 4 net voor het einde van de 
diashow. Zodat hij boven de laatste dia staat en dan nog een stukje doorloopt. Als we nu dat stukje 
afspelen zien we dat de tekst netjes van beneden naar boven scrolt. De snelheid kunnen we 
beïnvloeden door de title langer of korter te slepen. 
Nu moeten we het nog even mooier maken. We slepen een overgang achter de laatste dia. Map effects 
videotransitions dan dissolve en dan cross dissolve die slepen we achter de laatste dia. Daarna slepen 
we videospoor 1 en 2 net zo lang als de title. En de het audiospoor 2 ook. Nu hebben we een mooi 
rustig einde wat een geheel vormt met de diashow. 
Het ziet er dan zo uit. 

 
Nu gaan we aan het begin nog een teller toevoegen. Nu even secuur 
werken want dit is moeilijk. Natuurlijk moet je daar mee beginnen. Maar 
ik doe het achteraf zodat je leert hoe je iets in kan voegen. In een film die 
al klaar is.  
We klikken in projectmap op het icoontje naast de vuilnisbak. 
 

 
 
In het menuutje kiezen we voor universal counting leader. 
Deze wordt nu toegevoegd aan onze projectmap.  
 

Nu slepen we over alles heen zodat alles geselecteerd is. Daarna met de rechtermuisknop hierop 
klikken en kiezen voor groep. Nu pakken we ze op en slepen ze een stukje naar rechts. Nu pakken we 

de Universal counting leader op en slepen deze in videospoor 
4. Nu kunnen we zien of hij past in ons vrijgemaakt stukje. 
Nu slepen we de film weer tegen het filmpje in videospoor 4. 
Dan ziet het er zo uit. 
Nu dubbelklikken op de teller in videospoor 4 en we zetten 
een vinkje bij Cue Blip at all….. Nu piept hij elke seconde. 

Nu zijn we klaar met 
onze diashow. 
 
Volgende keer weer 
verder. 
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Adobe	Premiere	Les	4	
We gaan nog wat trucjes leren om films te importeren en te bewerken. De eenvoudige bewerkingen 
hebben we in de eerste film geleerd. Nu gaan we de wat moeilijkere dingen bekijken. 
Daarvoor gaan we naar ons project tabblad en klikken met rechts op New Item, Sequenze. Dan opent 
er een venster met instellingen voor onze nieuwe film. 
We maken een AVCHD project met 25 fps Frames per seconde. Dit is een HD project. 
We stellen dat bij het verschijnende venster in.  
Daarna drukken we op ok en start premiere op met onze instellingen. 
Je hebt van mij een DVD gekregen met een film erop. Deze stoppen we in de dvd speler. Nu gaan we 
een stukje uit deze film in ons project gebruiken. We klikken op File en dan import. Nu bladeren we 
naar de dvd speler. We openen de map video_ts. Daar staan vob bestanden. Er staan meestal meerdere 
vob bestanden. Maar er staan 4 grote bestanden. Daar kiezen we de bovenste van. Dubbelklikken daar 
op. Nu wordt hij geïmporteerd. In ons project venster. Hoe lang dit duurt heeft met de rekenkracht van 
je computer te maken. Als hij te zien is betekend nog niet dat hij compleet geïmporteerd is. Dit gaat 
nog effe door op de achtergrond. 
Nu gaan we een stukje uit dit bestand knippen. Dubbelklikken op de nieuwe clip. Deze wordt dan 
geopend in ons Source venster. We knippen er stukken af zodat we een klein stukje overhouden van de 
film. Kies een mooi stukje. Alles wat er voor en erachter zit knippen we weg met I en de O toets in en 
out. Daarna slepen we de clip naar de tijdlijn. Hij vraagt nu of we de tijdlijn aan willen passen of de 
bestaande instellingen willen behouden. We kiezen voor het laatste. Nu hebben we een stukje van de 
dvd als film gebruikt. Zo kunnen we ook films die we al eerder gebrand hebben ook weer opnieuw 
inlezen en bewerken. 
Met deze clip gaan we een beetje spelen. We dubbelklikken weer in het project venster op het vob 
bestand. In het source venster gaan we er nu een ander stukje uitknippen met I en de O. 
Onder het venster zie je 2 knopjes. Zoals hieronder. 

We zetten de afspeellijn in de tijdlijn ergens midden in de clip. 
Als we nu op het linker knopje drukken dan wordt de clip ingevoegd. 
Dat betekend dat de film in de tijdlijn op de plaats van de afspeellijn 
doorgeknipt wordt en de nieuwe clip ertussen geplaatst.  
Met het middelste knopje wordt ook de clip op de tijdlijn doorgeknipt maar 

wordt het stukje achter de afspeellijn overschreven met de nieuwe clip. Dit zijn 2 totaal verschillende 
gebeurtenissen. Probeer maar eens uit. Met CTRL-Z kun je altijd terug.  
Met het fototoestel kunnen we een foto uit de clip knippen. We kiezen een mooi beeldje en drukken op 
het fototoestel. We kunnen foto’s uit zowel het rechter als het linker video venster knippen. Nu 
bladeren we naar de map met les bestanden en selecteren deze en daarna geven we het bestand een 
naam. Daarna importeren we de foto in ons project venster. En kunnen hem naar videospoor 2 slepen. 
Zo kunnen we ook foto’s uit de film gebruiken in onze film of diashow. Je kunt ook films en dia’s 
door elkaar heen gebruiken.  
 
We gooien de sequenze van de dvd weg, met rechts erop klikken en dan op clear. 
 
We maken een nieuwe sequenze en noemen deze testfilm. Het mag een gewone dvd zijn. Of een HD 
AVCHD 25 beeldjes per seconde. We slepen de film tuin 04 in de tijdlijn. Premiere vraagt nu of de 
tijdlijn aangepast moet worden dat laten we doen. 
 
Het volgende werkt niet in Premiere 5.5 en lager. Deze mensen kunnen dit stukje overslaan en hebben 
even pauze 
Nu gaan we naar ons project venster en klikken met rechts in het venster en kiezen voor New Item en 
dan adjustment layer. Dit is een aanpassingslaag. Met deze laag kunnen we alle films die onder deze 
laag staan in een keer aanpassen, zonder dat we dat clip voor clip moeten doen. Sleep deze laag een 
stukje langer. Daarna naar Effects image control en dan black en white. En sleep dit in de adjustment 
tijdlijn. Je ziet dat de clips eronder zwart wit zijn geworden. Hier kun je leuke trucjes mee uithalen. 
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Als we in adjustment tijdlijn de gele lijn aan het einde schuin omlaag laten lopen dan wordt de film 
weer langzaam kleur. Aan het begin schuin wil dan natuurlijk zeggen langzaam zwart wit. 
We kunnen ook de adjustment layer. Kleiner maken zodat we in het midden van de film een vierkant 
hebben wat zwart wit is en alles eromheen kleur. Ook kunnen we een helft zwart wit maken. In de 
adjustment layer kunnen we alle effects gebruiken zodat we niks aan de clips hoeven te veranderen 
alleen de aanpassings laag aanpassen. 
Nu kan iedereen weer meedoen. 
De clip tuin 04 beweegt een beetje is uit de hand opgenomen. Met premiere kunnen we dat eruit halen. 
We gaan naar effects en dan Distort en dan warp stabilizer.  
Als we dit effect op de clip slepen dan gaat hij meteen aan het rekenen. Dit kan lang duren. Het kan 
wel op de achtergrond gebeuren. Alle beeldjes worden nu bekeken of er ongewenste beweging in zit. 
Daarna haalt hij die bewegingen eruit, door elk beeldje opnieuw te berekenen en te verschuiven ten 
opzichte van het vorige beeldje. Zo krijgen we weer een strakke film. 
We importeren de film Nijnsel23 in onze film map. 
We slepen deze film in videospoor1. We zien dat deze film een beetje donker is. Met tegenlicht 
opgenomen. Dit gaan we veranderen met hooglichten. We gaan naar effects en dan adjust en dan 
Schaduw hooglichten. Dit effect slepen we op nijnsel23. Nu naar effects control en halen het vinkje 
weg bij auto amounts. We zien dat de clip een stuk lichter wordt eigenlijk te licht.  

 
We klikken op het zwarte driehoekje voor shadow amount 
nu slepen we het schuifje naar links en zien dat de clip weer 
donkerder wordt. We zetten het schuifje zo neer dat we zelf 
de clip mooi vinden ook even verderop kijken in de clip of 
hij daar niet te licht of te donker is. Eventueel een beetje 
aanpassen. 
 
We slepen deze clip nog een keer uit ons project venster naar 
de tijdlijn videospoor1 en zetten deze achter de vorige. 
Nu gaan we met spotjes werken. Hiermee kunnen we iets 
oplichten in onze clip. Iets in het voetlicht zetten. 
We gaan naar de map effects en kiezen daar adjust en dan 
lichting effects. Deze slepen we op de 2e clip. We zien nu 
een spotlicht verschijnen in onze clip. Dit spotje kunnen we 
helemaal aanpassen. Kleur van het licht. De licht sterkte, 
ook plaats is te bepalen. We kunnen 5 spotjes gebruiken. 
Ook van verschillende kleuren. 
Hiernaast zie je dat ik 2 spotjes aangemaakt heb van 

verschillende kleuren een wit en een geel spotje. Probeer dat nu zelf ook eens klaar te krijgen. Je moet 
ook de spotjes naast elkaar zien te krijgen. Door de getallen achter center te verslepen kun je de spotjes 
verplaatsen. 
 
Je hebt van mij een paar nieuwe bestanden gekregen. Het zijn 5 bestandjes. Met deze gaan we nu een 
route maken. We importeren de 5 bestanden. Jullie weten al hoe dat moet. 
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Het bestand landkaart slepen we in onze tijdlijn achter de andere clips. Dan maken we hem een beetje 
groter, we moeten nog wel Parijs en Amsterdam kunnen zien. We laten nu een vliegtuig over onze 
kaart vanaf Parijs via Frankfurt naar Amsterdam vliegen. We slepen het vliegtuig in videospoor 2. 
Dit maken we een heel stuk kleiner. En draaien het een beetje zodat het met de neus naar Frankfurt 
staat. 
 
Even een opmerking. Op de site http://casperflights.com/unified/?location=eham zie je al de realtime 
vluchten van dit moment. Op de gratis site loopt het een half uur achter. Maar je ziet al de vliegtuigen  
boven Nederland. 
 
We gaan weer verder. 
Dit doen we in Effects control. Klikken op het zwarte driehoekje voor motion. Dubbelklikken op het 
vliegtuig en dit kleiner slepen. Zodat het eruitziet zoals hieronder. 

 
We zetten de afspeellijn nu aan het begin neer (in de effects control map). 
En klikken op het stopwatches voor position er wordt een vierkantje ingevoegd op de tijdlijn. Nu 
zetten we de afspeellijn op het einde van de clip.  En drukken op dit vierkantje.  
 

Op de plaats van de afspeellijn wordt 
weer een vierkantje ingevoegd 
(keyframe). 
Nu slepen we ons vliegtuig op de 
plaats Amsterdam. We zien dat er een 
lijn getrokken wordt tussen Parijs en 
Amsterdam. Dat is het pad wat het 
vliegtuig straks volgt. 
Maar we wilden via Frankfurt vliegen. 
Nu schuiven we de afspeellijn terug 
naar het midden. Je ziet dat het 
vliegtuig nu halfweg de route staat. 
Nu pakken we het vliegtuig op en 
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slepen het op Frankfurt dan ziet het eruit als op de volgende pagina. Alleen hebben we als we het 
afspelen een probleem het vliegtuig vliegt vanaf Frankfurt achteruit. Dus we moeten het vliegtuig 
draaien. We slepen de afspeellijn een kleinstukje terug en drukken op het stopwatches voor rotation. 

 
 
Nu zetten we de afspeellijn weer een stukje voorruit en drukken op het vierkantje achter rotation. 
(tussen de driehoekjes. Er wordt weer een keyframe ingevuld. Nu dubbelklikken op het vliegtuig zodat 
de vierkantjes rondom het vliegtuig komen te staan. Zoals hierboven. Nu ga je naar een hoek net 
buiten het vierkant en je ziet het pijltje dan veranderen in een draai gereedschap. Nu draaien we het 
vliegtuig met de neus naar Amsterdam. Speel het filmpje nu eens af en kijk of het goed gaat.  
De kaarten voor de route haal je uit Google maps. Zo kun je altijd je eigen route maken. Als je een 
tussenlanding gemaakt hebt en daar dan foto’s van hebt kun je die invoegen. Met de lengte van de clip 
kun je de snelheid van het vliegtuig bepalen. 
Nu gaan we hetzelfde doen maar dan met een auto. Die rijdt van Schiphol via Utrecht naar Eindhoven. 
Probeer dat nu eens zelf voor elkaar te krijgen met het geleerde uit het vorige. Hij moet wel de weg 
volgen. Er is nog een moeilijkheid de kaart moet ook van beneden naar boven schuiven omdat de route 
niet helemaal in het venster past. Anders zie je de wegen niet. Dus we laten de auto en de kaart 
bewegen. Lekker moeilijk. 
 

Nu gaan we eens oefenen met snelheid en omkeren. 
We slepen het filmpje ijsbeer op videospoor 1 achter de 
films. 
Nu gaan we deze beer achteruit laten lopen. We klikken 
met de rechtermuisknop op de clip in de tijdlijn en kiezen 
voor. Speed / Duration en vinken Reverse Speed aan. 
In dit venster kunnen we invloed uitoefenen op de 
snelheid van de film. Als we hem op 200% afspelen dan 
dan duurt de film natuurlijk maar de helft van de tijd. Zo 
kunnen we altijd invloed uitoefenen op de lengte van de 
film. Als een clip een paar seconde te lang is kunnen we 
de snelheid een paar % verhogen en de film past dan 
misschien net wel. En een paar % zie je niet in de film. 
Als een film langdradig wordt kun je misschien de 
snelheid verhogen om een speciaal effect te krijgen en de 
aandacht weer trekken van de kijker. 
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Wij gaan dus de beer terug uit laten lopen. Het is de bedoeling dat we 2 keer de beer hebben een keer 
vooruit en een keer achteruit. Dus we zetten de beer ook nog een keer in spoor videospoor 2. Nu gaan 
we met crop alles voor de neus van de beer wegknippen. 
We gaan in de effect tab naar videoeffects en dan transform en dan crop dit slepen we op de beer in 
videospoor 2. In effects control zien we nu ook crop staan als we in videospoor2 de beer actief maken. 
(selecteren) 
Nu klikken we op het driehoekje voor crop. En dan op het driehoekje voor left. Met het schuifje wat 
nu tevoorschijn komt kunnen we er links iets afsnijden. Dit doen we zo dat de neus van de beer altijd 
in beeld blijft. Dus even de film afspelen en kijken of hij niet uit beeld wandelt. Daarna schuiven we 
de beer naar rechts zodat de clip de helft van het beeld vult op de andere helft zien we dan de beer die 
achteruit loopt. Deze selecteren we en slepen deze naar links. En zo dat van deze beer de neus 
zichtbaar blijft. Als we nu afspelen is het net of de ene beer de andere achteruit duwt. 
 
Nu gaan we van de beren een pen tekening maken. Een bewegende pentekening. 
In het effects menu kiezen we voor stylize en dan find edges. Dit slepen we op de beer in video 1. 
We zien nu dat het een pentekening geworden is. Als we deze afspelen dan zien we een soort 
tekenfilm. 

Als we in effects control onder find edges op het 
driehoekje klikken voor blend with original dan komt 
er een schuifje tevoorschijn en hiermee kunnen we de 
pentekening aanpassen. Probeer maar eens uit. 100% is 
geen pentekening en 0% is volledig. En we kunnen 
kiezen voor alles wat ertussen zit. 
 
We gaan nog even een muziekstukje bewerken. Daar 
zit in de master suite een special programma voor. 
We slepen het muziekstuk Twin Flames in een leeg 
audiospoor. 
Daarna er met de rechtermuisknop op klikken. En 
kiezen voor edit clip in adobe audition. De muziek 
wordt gerenderd en dan geopend in Audition. 
Nu kunnen we van alles met de muziek doen. We 
kunnen er stukken tussenuit halen en ergens anders 
voor gebruiken. Dit kan per kanaal. We zien in ons 
muziekstuk het onderste kanaal zachter speelt als het 
bovenste. Dit gaan we aanpassen. 
Helemaal rechts voor het bovenste kanaal staat een L 
voor linker kanaal hier klikken we op. Het bovenste 
kanaal wordt nu grijs. 

Nu slepen we over het onderste rechterkanaal dan wordt dit geselecteerd. Nu zien we boven de 
kanalen  een paar knopjes staan. We slepen naar rechts over +0 dB en zien dat in het onderste kanaal 

de grafiek hoger wordt dat betekend luider. We zorgen nu dat de grafieken 
in beide kanalen even hoog zijn. Dat betekend dat beide kanalen even hard 
spelen. Hier kunnen we ook mooie effecten mee creëren. Door om beurten 
de kanalen laag en hoog te zetten springt de muziek van de linker naar de 

rechter box en zo. Als twee mensen tegen elkaar praten kun je die dus op een apart kanaal zetten.  We 
zien aan het einde de grafieken op een lijn eindigen dus stil zijn. 
We zetten het linker kanaal ook weer aan door weer op de L te klikken. We slepen over het stille stuk 
aan het einde dan wordt dit in beide kanalen geselecteerd daarna drukken we op del. Nu is dit stuk van 
de muziek afgeknipt. Dit doen we ook aan de voorkant. Daarna slaan we het op. Nu wordt het in 
premiere bijgewerkt.  
 
Volgende keer gaan we Menu’s maken met Encore. 
    


