
A.P.P.
A.P.P. is de afkorting van Audio Post Production. Dit is de verzamelterm voor alle bewerkingen 
die een film nog ondergaat in klank na de beeldmontage.

Audio post omvat verschillende fases.

Reconfo (of Reconformation) : een technische stap waar de EDL (edit decision List) van de 
beeldmontage wordt gebruikt om alle montage klank te relinken met de originele opnames van op 
de set. Op die manier krijgen we een daw sessie met de klank in zijn volle kwaliteit en met zijn 
volledige aantal sporen. In montage gebruikt men enkel de mixdown van de multitrack die op de 
set wordt gebruikt (in het geval van multitrack opname natuurlijk).

Dialoogmontage: eens de reconfo gebeurd hebben we een tijdslijn met alle synsound van de 
montage. we concentreren ons nu op de dialoog. Door de dialogen en sync sound op te kuisen en 
eventueel alternatieve takes te gebruiken om problemen op te lossen of om beter klank of 
inhoudelijk betere performances te zoeken krijgen we na deze stap een solide basis voor onze 
film.

ADR of post sync opname: als sommige dialogen technisch echt niet kunnen of als er inhoudelijk 
iets aan de dialogen moet worden veranderd worden de acteurs in de studio gevraagd om 
dialogen opniew te doen of lijnen text bij in te spreken. Dit wordt dan gemonteerd zodat het sync 
staat met het beeld en gemixt zodat het klinkt zoals de opnames op de set. Een zeer moeilijke 
taak.

Wild sound montage: tijdens de set opnames wordt er soms door de klankman een wild take 
gedraaid. Dit zijn geluidsopnames waarbij geen beeld wordt opgenomen. De wild take dient om de 
geluidsbank van de sfxmonteur aan te vullen of technische te voorziene problemen oplosbaar te 
maken. Wild lines zijn stukjes tekst die de acteurs doen zonder beeld. De wildsounds en wildlines 
moeten getrieerd worden, opgekuist, geexporteerd en benoemd.

Foley opname: de foley artiest gaat samen met zn technieker brutage opnamen voor heel de film. 
naar gelang het budget worden enkele sleutelelemente opgenomen of zal letterlijk alles van klank 
voorzien worden. Meestal bestaat foley uit voetstappen, bodies (klerengeluid) en objects (de 
manipulatie van objecten in beeld). Foley moet daarna ook 100% sync gemonteerd worden en 
gemixt. (ook een moeilijke opdracht)
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Ambiance montage: ambiances zijn achtergrondgeluiden, meestal langerekte stukken klank die 
ons de indruk moeten geven dat verschillende shots zich afspelen op dezelfde moment. 
(suspension of disbelief). 

SFX montage: meestal eerder korte geluiden die de inleving in de film moeten versterken of een 
soms meer textuur moeten geven aan de klank. Een deur kan wel in de opnames zitten, maar door 
een zwaarder volhouten deur in de sfx montage te gebruiken krijgt die meer impact en wordt de 
scene dramatischer. SFX montage moet 100% sync staan met beeld anders ziet het er al snel fake 
uit.

Sound Design: een sound designer gaat een stap verder met de klank. soms is het het toevoegen 
van zelf ontworpen dramatische klank, smos het toevoegen van een klei element dat een zekere 
kleur geeft aan een scen. Een sound designer kan bv een klein kraakje aan de parket toevoegen 
om voetstappen griezeliger of spannender te maken. De sound designer heeft soms een 
superviserende rol en kan dan ook bv aan de foley artiest vragen deze op te nemen.

Score: tijdens heel dit APP proces en vaak al van lang ervoor buigt een componist zich in 
samenspraak met de regisseur over de muziek. Hij krijgt een werk copy van de film zodra die 
bestaat, en zal beginnen finaliseren zodra de montage de DEF (of definitieve) staat bereikt. 
Typisch begint dit verhaal bij het lezen van het script, daarna een ‘spotting session’ (een visie met 
de regisseur waarbij bepaalt wordt waar er muziek komt en wat die zou kunnen zijn of wat die zou 
moeten evoceren) waarnaa een aantal weken schetsen start. Bij die schetsen stuurt de regisseur 
bij waar nodig tot er een maquetteversie van de score bestaat die de componist nu verder uitwerkt. 
Het uitwerken kan zijn dat de componist nu zelf alle instrumenten zelf begint op te nemen of 
programmeren, maar het kan ook zijn bij grotere producties en orchestrale scores dat er een 
orchestrator en een aantal copyisten bij komen die de score mee helpen uitwerken en de partituren 
voor bereiden voor de opname van het orkest.

Music Mix: eens de score is opgenomen moet die gemixt worden volgens de regels van de kunst. 
De muziekmixer levert uiteindelijk een master op (en eventueel een hoop stems) van de score aan 
de re-recorder engineer.

Re-recorder mix: de re-recorder engineer (of eindmixer) zal in een eerste fase (de initiele mix) alle 
elemente van alle departementen samenbrengen in 1 grote audio sessie) daarna volgt een pre-mix 
waar alle grove lijnen worden klaargezet en technische zaken worden aangepakt. Als laatste fase 
word alles in een grote mixroom door de re-recorder engineer (vaak met assistent) gemixt tot de 
fim die we in de cinema gaan zien. Typisch zijn regisseur en producent aanwezig of volgen op zn 
minst geregeld op. Ook de sound designer en componist kunnen binnenspringen in zo’n sessie.

Mastering: soms is er nog een dolby mastering, om het keurmerk Dolby te krijgen.

Delivery Items: na de masters zijn geschreven zal iemand de delivery items maken. Dit zijn alle 
versies van de masters van de klank van de film. Typisch is dat een cinama mix in surround maar 
ook een dvd mix en verschillende framerates indien gewenst.
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