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Een filmpje maken
Piet Baaijens

Werken met Windows Live Moviemaker 2011

Je hebt vast en zeker een digitale came‐ra waarmee je ook video kunt opnemen.En misschien heb je al een paar film‐pjes gemaakt, maar is er verder nietveel mee gedaan.
Onbewerkte clips, direct uit de camera,zijn voor de maker natuurlijk leuk om tezien. Maar deze zijn nog niet klaar voorvertoning aan andere mensen, want erzullen delen bij zitten die mislukt zijnen sommige scènes duren veel te lang.Daar zal je nog wat aan moeten doen.
Dat kan met Live Moviemaker, dat draaitonder Windows 7 en Vista. Je kunt video‐bestanden bewerken uit een fotocame‐ra, videocamera of mobiele telefoon. Jewilt misschien ook foto’s en muziek ge‐bruiken in je film? Hoewel het programmaeenvoudig is, heeft het mogelijkhedendie je in eerste instantie over het hoofdziet, vandaar dit artikel.
De naam ‘Live Moviemaker’ is nogallang, meestal zal ik het LMM noemen.Verder gebruik ik het woord ‘clip’ vooreen stukje video zoals dat uit de came‐ra komt of voor een gedeelte daarvan.‘Film’ staat voor wat je gaat maken,het eindproduct.Nog een opmerking: in het artikel gaathet vooral over het verwerken van clips.Voor het werken met foto’s verwijs iknaar Link 4.
Ik hoor graag of dit artikel je geïnspi‐reerd heeft. Reacties en vragen stuur jeaan: ps.baaijens@xs4all.nl.

Waarom Live Movie Maker?
Ik heb het geïnstalleerd om te kijkenhoe het werkt, bijvoorbeeld in vergelij‐king met Premiere Elements. Dit pro‐gramma heb ik ook in mijn bezit. Op devergelijking zal ik kort ingaan.Positief is dat je LMM snel onder kniehebt. De weg van video en muziek bin‐nenhalen tot en met het publiceren vanhet resultaat op YouTube is niet moei‐lijk. Ik heb een paar clips uit eencompactcamera gebruikt en in enkeleavonden stond het filmpje op die site.Bovendien is het onder Windows 7 hetenige gratis programma voor het be‐werken van clips. Programma’s als ‐Premiere Elements kosten ongeveer 80euro. En het leren werken met PremiereElements vraagt veel meer inspanning.De keerzijde is dat LMM nogal wat beper‐

kingen heeft. Er is bijvoorbeeld geentijdlijn, je werkt alleen maar op het sto‐ryboard.
Het bewerken van clips en het publicerenvan een film gaat aan de hand van dezestappen:1. Clips opnemen met je camera2. LMM installeren en opstarten3. Het werkvlak ontdekken4. Clips bewerken en samenvoegen5. Verschillen tussen project en film6. Werken met het project7. De film opslaan8. Online publiceren

Stap 1 ‐ Clips opnemen met jecamera
Bijna iedere camera van de laatste driejaar neemt clips op. Kijk eens in dehandleiding naar de mogelijkheden vanjouw camera.

Je importeert foto’s en clips van allerleisoorten camera’s op je computer. Meest‐al kopieer je de bestanden op de ge‐heugenkaart naar de computer. Jegebruikt daarvoor vaak de software diedoor de fabrikant bij de camera ge‐leverd wordt.LMM kan dit ook doen in samenwerkingWindows Live Photo Gallery, zie Link 1.De foto’s of de clips worden dan weerge‐geven in de Live Photo Gallery, daarnagebruik je deze in het programma.Hieronder volgt een lijst van apparatenwaarvan je de bestanden kunt gebrui‐ken:‐ een digitale camera‐ een videocamera waarmee wordt op‐genomen op een interne harde schijfof een geheugenkaart‐ een videocamera, een DV‐ of HDV‐camera die werkt met videotape‐ een mobiele telefoon.
Als ik een filmpje ga maken, zet ik allebestanden in een nieuw werkmap. Dat

zijn kopieën van bestanden van clips,foto’s en muziek. De originele bestan‐den laat ik in intact. Die werkmap heetbijvoorbeeld ‘Mijn vakantie_datum’.
LMM herkent videobestanden informaten zoals wmv, mpeg, mp4 enmov. Met Link 2 kom je bij een lijst vanalle typen die het ondersteunt. Kijk watdat betreft ook eens in de handleidingvan je camera en ga na welke formatendeze gebruikt. En verder is er de ‘trialand error’ methode: probeer een be‐stand in LMM binnen te halen en kijk ofhet werkt.

Stap 2 ‐ LMM installeren enopstarten
Wat is Live Moviemaker? Hetprogramma Moviemaker werd vroegermeegeleverd met Windows besturings‐systemen. In Windows 7 is het echterafwezig. Daar installeer je nu WindowsLive Moviemaker. Het is een onderdeelvan Windows Live Essentials 2011.Dit bevat verder zo’n tien programma’sals Live Photo Gallery, Live Mail en LiveMesh. Deze programma’s zijn alleengeschikt voor Windows 7 of Vista endraaien niet onder XP!

De installatie van LMMVia Link 3 haal je Windows Live Essen‐tials 2011 op. Sla het bestand op jecomputer op en start de installatie. Ditinstallatiebestand kan alle Windows LiveEssentials programma’s op je computerzetten. Maar let op, bij de installatievan de onderdelen zijn er tweemogelijkheden.Sommigen zullen geïnteresseerd zijn inal het leuks wat Live biedt. Anderen,waaronder ik, willen er het liefst zo min
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mogelijk van hebben. In dat geval is hetbelangrijk om aan te geven welke on‐derdelen van Windows Live je wilt instal‐leren op je computer. Vink dan alleende groep Photo Gallery en Moviemakeraan. Klik vervolgens op Installeren.Open daarna deze onderdelen via Startmenu > Alle programma’s.

Stap 3‐ Het werkvlak ontdekken
Afbeelding 3 laat het werkvlak zien. Alsvoorbeeld staat er een filmpje dat be‐staat uit twee clips, een stukje muziek,een titel en een aftiteling.

In deze afbeelding zijn ook een aantalpijlen getekend om de elementen te la‐ten zien waarmee je het programma be‐dient.
A. Het lintDit lint ziet je in veel Windows program‐ma's. Hier staan de gereedschapsbalken.
B. Het storyboardOp het storyboard komt het materiaalte staan waarmee je werkt. Bovendiendoe je daar sommige bewerkingen. Zozul je de clips op het storyboard moeteninkorten, want er is geen tijdslijn.
C. In‐ en uitzoomenMet de linkerknop verander je de groot‐te van beelden op het storyboard.Rechts zit een schuifje; in de ‐ stand zieje alleen de plaatjes van de geïmpor‐teerde clips, in de + stand zie je veelbeelden uit de clips.
D. De voorvertoningHier speel je de film in het programmaaf.
E. De knoppen linksbovenHet project opslaan en verder een be‐werking ongedaan maken of herstellen.
F. Met de ‘Moviemaker’‐knop beheerje de projecten: een project maken,openen of opslaan. Verder stel je de op‐ties in.
De voorvertoningOnder de voorvertoning zie je hetvolgende:‐ De verstreken tijd en de totale duur.‐ Daarnaast een knop om de film opschermgrootte af te spelen (met deEsc‐toets van het toetsenbord kom jeterug in het programma).

‐ Eronder zit een indicator die aangeeftwaar je in de film bent. Je verschuiftdie om naar een ander punt te gaan.
Tot slot: er zijn drie knoppen; met demiddelste speel je de film af. Om hemframe voor frame te bekijken klik je opde linker‐ of de rechterknop.

Stap 4 ‐ Clips bewerken ensamenvoegen
Video bewerkenIn stap 1 heb je de clips in een apartemap gezet. De muziek komt later aande orde. De bestanden moeten nu noggekoppeld worden aan LMM. Dat gaatvia Start > Video of foto toevoegen. Eenandere manier is het kopiëren van be‐standen in de Windows Verkenner die jevervolgens in het storyboard plakt.
Je speelt de clips af zodra deze op hetstoryboard staan. Dat gaat in de volgor‐de zoals ze daar staan. Kijk eens rustigmet de voorvertoning of de volgordegoed is en welke stukjes je zou willenverwijderen of verplaatsen. De verticalelijn geeft op het storyboard aan waar jein de film bent. Met de muis sleep je delijn heen en weer.

Het splitsen van een clipOp het storyboard van afbeelding 3 staantwee clips. Soms wil je een clip spitsen,bijvoorbeeld om een deel op een andereplek te gebruiken. Dan klik je op die clipen sleep je de verticale lijn met de cursornaar het betreffende punt. Vervolgensklik je in de menubalk op Splitsen. Dat isde grove methode; met de pijltjestoetsenonder de voorvertoning bepaal je precieshet punt van splitsing. Je ziet de film danframe voor frame.

Het begin of eind verwijderenOm het begin van een clip te verwijde‐ren klik je op die clip en ga je met depijltjestoetsen onder de voorvertoningnaar het punt waar de clip moet begin‐nen. Klik dan op Startpunt instellen.Het begin van de clip is nu verwijderd.Om op het eind een stuk te verwijderenga je weer naar het gewenste punt enklik op Eindpunt instellen.
Tool voor knippenDit is een handige manier om een clip inte korten. Klik op Tool voor knippen. On‐der de voorvertoning zit de indicator dieaangeeft waar je in de film bent. Dezeverandert nu van vorm, er komen tweeschuiven bij. Daarmee stel je het ge‐wenste begin en eindpunt nauwkeurig in.
Overgangen en visuele effectenLMM heeft allerlei effecten, zoals over‐gangen en visuele effecten. Zet een clipop het storyboard en ga met de cursorover een effect. Experimenteer daar‐mee, je ziet meteen het resultaat. Debewerking is zo weer ongedaan ge‐maakt.De pan‐ en zoomeffecten werken alleenvoor foto’s en niet voor videoclips.
Titel, bijschrift en aftitelingGeef je film een titel en ga daarvoornaar het tabblad Start. Daar vind je hetrijtje:Titel, Bijschrift en Aftiteling. Klikop Titel en er verschijnt een nieuwzwart blad waar je de titel in typt. Opeen zelfde manier geef je aan wie dezegemaakt heeft: de aftiteling. Het is ookmogelijk om een bijschrift onder een ofmeer beelden te zetten.
Muziek toevoegenNu deze (min of meer) klaar is ga jemuziek toevoegen. Als muziek is eenMP3 bestand heel geschikt. Kopieer demuziek eerst naar de projectmap. Klikvervolgens op het tabblad ‘Start opMuziek toevoegen’. Of kopieer het ge‐wenste muziekbestand en plak het inhet storyboard. De balk met de muziekkomt dan boven de clips te staan, zoalsin afbeelding 5.Voor verdere mogelijkheden om muziekte gebruiken verwijs ik naar Link 4.

Stap 5 ‐ Verschillen tussenproject en film
Alle programma’s voor filmbewerkingkennen het project en de film. Een filmwordt gemaakt van een project. Datlijkt moeilijk, maar dat valt mee. In ditstukje noem ik de verschillen.
Wat is een project?Net als bij andere videoprogramma'sverandert LMM de bestanden bij het be‐werken niet. Het legt een lijstje van deveranderingen aan en past dat op heteind toe als het de film gaat maken.Het bewaart dat lijstje in het project‐bestand. Het project bevat de informa‐tie over de volgorde en tijdsduur van

Afb. 3 Het werkvlak

Afb. 4 Dit zie je in de voorvertoning

Afb. 5 De verticale lijn op het storyboard
geeft de positie in de clip aan



3

foto’s, video’s, tekst, muziek, overgan‐gen, etc.Het project wordt alleen geopend inLMM. Als het resultaat niet goed is, danbewerk je het opnieuw. Bekijk de video‐in‐wording door op de knop Afspelen teklikken. Vervolgens gebruik je de knopom het op schermgrootte af te spelen.Je bekijkt het dus in LMM, maar niet ineen mediaspeler!
De extensie van een projectbestand is al‐tijd .wlmp.
Wat is de film?Misschien ging het niet van een leiendakje, maar nu is het zover: alle on‐derdelen zijn bewerkt. Je hebt de ver‐anderingen opgeslagen in eenprojectbestand. Vervolgens laat je hetprogramma de film monteren; in LMMheet dit ‘Film Opstaan’. Daarna expor‐teert het programma het naar eenwerkend videobestand.Het wordt opgeslagen in één bestandmet de extensie .wmv, bijvoorbeeldVakantie_datum.wmv.
Voor ieder project maak je desgewensteen aantal films in andere instelling. Opde computer speel je deze af in eenmediaspeler. Er zijn nog meer mogelijk‐heden: als een DVD of als een filmpjeop YouTube. Kortom, iedereen kan dezein principe bekijken.

Stap 6 ‐ Werken met hetproject
Het progamma vraagt waar je hetproject bestand wil opslaan. Het is ver‐standig om de projectbestanden op teslaan in de werkmap waarin je ook de fo‐to’s, de video’s en de muziek bewaart.Geef iedere versie een andere naam, bij‐voorbeeld:Mijnfilm1.wlmp, Mijnfilm2.wlmp, etc.
Het is handig om dit regelmatig te doenals je met het bewerken bezig bent.Dan is het mogelijk om naar een eerde‐re versie terug te gaan. LMM slaat hetproject niet vanzelf op. Alleen als je hetverlaat dan wordt je gevraagd de wijzi‐gingen op te slaan.
Wat gebeurt er als je bestanden ver‐plaatst of een nieuwe naam geeft?LMM kan deze bestanden niet meer te‐rugvinden. Het programma geeft daneen fout omdat het bestand xxx ont‐breekt. Je moet dan op je computer opzoek naar het bestand.(Dit is reden dat ik alle bestanden ineen werkmap zet. Bewaar deze goed!)

Stap 7: De film opslaan
‘Film Opstaan’ is hetzelfde als het mon‐teren en het exporteren van de filmnaar een werkend videobestand. Er zijneen aantal instellingen om dat te doen;zie afb. 6.

In het rijtje hieronder zie je hoe dekwaliteit en bestandsgrootte afneemt:
‐ High‐definition (hoge kwaliteit,1440x1080 pixels)‐ Een DVD branden (goede kwaliteit,720x480 pixels)‐ De stand ‘De computer’ (matige kwali‐teit, 640x480 pixels)‐ Per e‐mail (snel verzenden, 320x240pixels)‐ Bij ‘Aanbevolen voor dit project’ laatje het programma zelf kiezen.
Vanuit LMM brand je een DVD metWindows DVD Maker (of met een anderprogramma).

In de afbeelding zie je ook instellingenvoor mobiele apparaten, een Windows te‐lefoon of de Zune Player. Bij andere appa‐raten, zoals de iPhone of de BlackBerry,maak je aangepaste instellingen aan.

Stap 8: Online publiceren
Het programma biedt tenslotte ook demogelijkheid om je resultaat op het webte publiceren. Er zijn verschillende onli‐ne diensten, waaronder Facebook,Windows Live Groups, Flickr en YouTube.

Kies bijvoorbeeld YouTube. Vervolgensstelt LMM je verschillende mogelijke re‐soluties voor. Daarna moet je aan‐melden bij Windows Live. Ik heb geenaccount, dus dat werkt niet. Waaromdan moeilijk doen als gemakkelijk kan?Ga direct naar YouTube en meld je aan.Heb je daar nog geen account? YouTubeis overgenomen door Google en een ac‐count bij Google (Gmail of Blogger) isvoldoende.

Kies bijvoorbeeld de stand ‘De com‐puter’ (640x480 pixels), sla het bestandop en stuur het dan naar YouTube. (Leterop dat het de extensie .wmv heeft).
Mijn vrouw heeft van ons kleinkind Rijkwat clips gemaakt met een eenvoudigecamera, de Canon A720. Ik heb er metLMM een kort filmpje van gemaakt. Hetis zo kort omdat er maar weinig materi‐aal voor deze scènes is. Het filmpje isop YouTube gezet, zie link 6.

Links voor Live Movie Maker
1. Hoe kan ik foto’s en video’s importe‐ren van camera’s en andere appa‐raten?Uit: Help en ondersteuning voorWindows Live Moviemakerhttp://explore.live.com/windows‐live‐movie‐maker‐import‐photos‐videos‐camera‐faq?mkt=nl‐NL2. Wat voor bestanden kan ik inMoviemaker gebruiken?Uit: Help en ondersteuning voorWindows Live Moviemakerhttp://explore.live.com/windows‐live‐movie‐maker‐file‐types‐faq3. Windows Live Essentials downloaden‘Windows Live Moviemaker’ isonderdeel van de groep programma’s‘Windows Live Essentials 2011’ die jegratis downloadt.http://explore.live.com/windows‐live‐essentials4. Een digitaal verhaal aan de hand vanfoto’sDeze cursus gaat over het maken vaneen filmpje aan de hand van foto’s.Van de startpagina blader je door decursus, maar het is ook mogelijk omop de startpagina via ‘documenten’de helecursus als PDFtekrijgen.http://ict.kathotielt.be/wlmm/index.html5. YouTube. Hier vind je artikelen overde manier waarop YouTube werkt (inhet Nederlands, de taal is onderaante wijzigen). Zoals:‐ videobestandsindelingen kan ikuploaden?‐ Account maken en beherenhttp://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=557446. Ons filmpje op YouTube: ‘Rijk lustgeen vlieg’.http://www.youtube.com/watch?v=F4Twj‐2lfuw
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