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GELUID IN UW FILM

Het maakt of kraakt uw film



Soorten Geluid in uw film



LIVE GELUID 

SPRAAK OF VOICE-OVER 

GEEN GELUID 

MUZIKALE ONDERSTEUNING

Soorten Geluid in uw film



Live geluid



VERSCHILLENDE SOORTEN LIVE GELUID:

Live geluid



VERSCHILLENDE SOORTEN LIVE GELUID:

- origineel opgenomen geluid

Live geluid



VERSCHILLENDE SOORTEN LIVE GELUID:

- origineel opgenomen geluid

- post-productie toegevoegd geluid

te vinden in muziek biblioteken
v.b. digi-effects

BBC Sound Effects

Uppbaet  ( 10 effecten gratis per maand)

Live geluid

https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/
https://uppbeat.io/sfx


Spraak of voice-over



- FICTIE- FILM
- NON-FICTIE FILM

Spraak of voice-over



- Fictie- film

Uitgeschreven teksten moet spraaktaal zijn.

De acteur(s) moet(en) een duidelijke uitspraak hebben.

Spraak of voice-over



Non-Fictie film

- De teksten moeten toegevoegde waarde 

hebben – GEEN PRAATJES BIJ PLAATJES -.

- De teksten moeten ingesproken worden door 

geloofwaardige stemmen.

Vb: Herfst Poezie Denise De Braekeleer

Het verboden festival Erna Schelvis

Spraak of voice-over

https://www.youtube.com/watch?v=W0E6lg6dNr4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=QHHtrVN4tAs&t=63s


Geen geluid



Muzikale ondersteuning



Welke soorten muziek kennen we:

Muzikale ondersteuning



Welke soorten muziek kennen we:

- commerciële muziek

- library muziek

- rechten-vrije muziek ( CC muziek)

Muzikale ondersteuning



Zeer breed aanbod:

Niet vrij – kosteloos – te gebruiken.

Oppassen met de auteursrechten.

Sabam kan helpen.

De kosten kunnen vrij hoog oplopen.

Niet aan te raden voor niet-professionele filmers.

commerciële muziek



- Geen ‘gekende’ muziekstukken. 

- Eén library is één aanspreekpunt voor de rechten op al hun 

muziekstukken.

- VAC biedt  FreePlayMusic aan ( Vrij toegankelijk en gratis 

beschikbaar voor haar leden). Modaliteiten zie website VAC 

- Breedbeeld biedt Sonoton aan, geregeld via Sabam.

library muziek

https://www.vac-film.be/freeplay-musix-algemeen/


Creative Commons is een verzamelnaam 

gebruikt door artiesten die hun muziekwerken 

op een andere dan de klassieke commerciële 

weg wensen naar buiten te brengen.

(voor verdere details: 

website van VAC - geluid in de film)

rechten-vrije muziek (CC muziek)

https://www.vac-film.be/


GELUID IN UW FILM

Samenvatting muziek in de film  : De Videomakers.nl

https://www.youtube.com/watch?v=TIiAGE7PcjM&t=23s


Yellowstone Roald Roos (voorbeeld gemaakt voor opleiding)

Lieve Rode Coronavis Werner Haegeman 

Kijk eens in de koelkast Werner van de Bulck

Gebruik van geluid
voorbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=JeP8-VDxLVo
https://www.youtube.com/watch?v=-4DbGSHjbYQ&t=9s

