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1 Introductie overzicht overzicht

2 overzicht we bekijken alle soorten 
bronnen en 
opnametechnieken in 
een notedop

geschiedenis van analoge en 
digitale geluidsopnames

even de artistieke en 
experimentele insteek uitleggen

even uitleggen hoe we praktisch te werk 
gaan

3 geluidsbron 1: 
microfoons

verschillende microfoons 
in de klas uittesten en 
beluisteren, opnames 
maken en evalueren

wanneer welke microfoon voor 
welk doel en de dramaturgie van 
klank.
Wat veranderde de microfoon in 
het muzieklandschap 

lessen microfoontechnieken en 
opnametechnieken lopen over in 
elkaar

leren aansluiten van de verschillende 
soorten microfoons

3 opnametechnieken introductie to 
softwareprogramma 
Ableton Live als opname

uitleg hoe we artistieke keuzes 
best al bij opname maken en niet 
uitstellen

hier meer nadruk op de pre-amp 
en de software

de verschillende geluidsbronnen leren 
opnemen (micro, synth, gitaar etc)

4 geluidsbron 2:
analoge synthesize

kennismaking en 
praktisch leren gebruiken 
van een analoge synth

kennismaking met de 
geschiedenis van de synthetische 
geluidsbron

theoretisch eerst de analoge 
synthese in het algemeen 
uitleggen 

parktisch op een analoge synthesizer 
klank leren maken, we gebruiken de 
Korg MS-10 uit 1979. we bekijken ook 
een hedendaagse replica op de ipad

3 montagetechniek 1 we leren de opgenomen 
synthesizer klanken 
monteren op een film

welk beeld roept welke klank op, 
kunnen we die maken en 
monteren

als film gebruiken we een paar 
scenes uit ‘Gerontophobia’ van 
Boris sverlov

2 mixage 1 introductie tot mixage eerste technieken uitleggen voor 
het artistieke te belichten

vooral balans de bestaande sessie voorbereiden voor 
mix, balans leren maken, groepen en 
bussen leren maken

3 compositietechniek we maken een 
soundtrack voor een film. 
uitleg over de onderdelen 
die een filmsoundtrack 
kan bevatten

meer dramaturgie in beeld en 
emotionele lading van muziek. 

leerlingen mogen de reeds 
opgenomen klank gebruiken of 
voor deze oefening nieuwe 
muziek schrijven

compositie van een filmscore
of maken van een klankband voor 
diezelfde film (klas in 2 splitsen)
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2 geluidsbron 3:
midi

midi leren implementeren 
in ableton live

analoge en zelf opgenomen 
klanken leren aanvullen met 
digitale door midi gegenereerde 
klanken

2 mixage 2 dieper in op mixage klankkleur leren aanpassen naast balans ook eq en effecten, 
eventueel automatisatie 
aanraken

verschillende efeecten uitlichten; reverb, 
delay, distortion etc en leren 
implementeren in een mix

1 klassikaal beluisteren 
werken

analyse van gemaakt 
werk van ieder v d klas

wat doet de verschillende muziek 
met datzelfde beeld. 

op einde beluisteren van het 
‘origineel’ wat is er anders? 
beter? minder goed?

actief luisteren van alle scores en 
klankbanden. we proberen ook 
verschillende boven elkaar te leggen

3 brutage technieke alles over brutage of 
foley opnemen en 
monteren

rain is sizzeling bacon best eerst alles theoretisch 
uitleggen

zodra theorie gegeven is een paar kleine 
praktische oefeningetjes 
- vb kleren voor scene
- voetstappen
- objecten

3 montagetechniek 2 opname en montage van 
klank voor de kortfilm 
‘Tank’ van Raoul Servais

proberen met klank het beeld te 
versterken of juist in contrapunt te 
werken. 

klas opsplitsen in verschillende 
groepen

opname en montage van de brutage van 
en kortfilm

1 mixage 3 nog dieper in op mixage stijl’ van een mix, een eigen 
artistieke keuze maken en die 
doorvoeren in de technische mix

focus op automatisatie en 
‘dynamische ballans’. en 
eventueel spanningsboog.

afmixen van de opgenomen klank van 
de kortfilm

1 klassikaal beluisteren 
werken

analyse van gemaakt 
werk van ieder v d klas

werkt de klank? ‘geloof’ ik wat ik 
hoor en zie, waar kan het abstract 
waar reeel. uitleggen verschil 
abstracte en reele klank

op einde beluisteren van het 
‘origineel’ van Tank , wat is er 
anders? beter? minder goed?

actief luisteren van ons eigen werk en 
het origineel

1 mixage 4 stems en pre-mastering afwerken is belangrijk een mix leren afwerken en voorbereiden 
voor mastering.

2 mastering laatste fasen van een 
project; de mastering

leren in detail gaan en een project 
afwerken om het de wereld in te 
kunnen sturen

eventueel ook back-up en file 
management aanraken

de afgemixte projecten van dit jaar 
masteren

1 klassikaal beluisteren 
werken

beluisteren van ieders 
werk

gesprek over wat er inhoudelijk is 
gemaakt. was het wat je gehoopt 
had? was het beter? anders? 
waar zou je naartoe willen?

beluisteren van elk werk met als 
doel een keuze maken voor het 
toonmoment, wat gaan we laten 
horen? hoeveel?

mapje aanleggen van ieder met daarin 
het verkozen materiaal, alle materiaal 
naar mij tegen het einde van de les.
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TOONMOMENT

post-toonmoment effe kijken wat leeft in de 
groep en op inspelen
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