
SFXmontage
Je kan dan wel fantastische sound effects opgenomen en verwerkt hebben,
als ze niet sync op beeld staan doen ze niets, of werken ze zelf de beleving tegen.
In een luisterspel of muziekproductie kennen we dit probleem niet, dus monteren daar is een 
kwestie van smaak en van timing (meer zoals in muziek) en of een geluidseffect geloofwaardig 
klinkt of de nodige impact heeft mee te maken met de flow en de globale feel van het programma.

In beeld is sync essentieel.
Uiteraard zijn er een aantal geluidseffecte die ‘off’ zullen te horen zijn (=niet in beeld te zien). En 
dan hangt timing af van de acties errond (bv; je ziet iemand gehaast binnenkomen in een kamer, 
maar ziet de deur niet. We plaatsen eventueel het sukkelen met sleutels, deur open en dicht doen 
in de . We zouden ook het geluid van brekend glas of het inbeuken van een deur of het lopen van 
een trap kunnen plaatsen)

Om de soms zeer grote montages overzichtelijk te houden is het aangeraden proper te werken.
We verdelen de verschillende secties van geluiden op in een aantal sporen. Ik gebruik vaak een 
veelvoud van 4 (nl 8 of 16 sporen) per sectie, omdat die dan per module van mijn controller 
komen, maar dat hoeft niet. 

soort geluid mono stereo surround aantal sporen notes

dialoog mono zoveel als van montage 
komen

dialoog (ADR/post 
sync)

mono zoveel als nodig zijn 

sync stereo / MS 4 tot 8 tal hier steek ik ook meestal  de 
wildsounds en walla

Foley mono 8 a 12 hangt heel hard af van soort 
productie. Animatie zal veel 
meer hebben, low budget 
productie vaak veel minder

Ambi mono en stereo, heel 
soms surround

meestal 4 mono 8 
stereo in A B montage

Ambiances, roomtones, 
interior en exterior 
background noise

SFX mono en stereo meestal 8 mono 8 
stereo

ik gebruik tegenwoordig meer 
mono’s omdat die eenvoudig 
en effectief te pannen zijn

SD (sound design) stereo , surround 8 a 12 moeilijk te voorspellen, hangt 
van type project af

source music stereo meestal 2 source music is muziek of 
geluid dat uit een bron op het 
scherm komt vb een radio of 
tv

SCORE stero of surround hangt af van de 
componist

het kan een enkele stereo of 
surround master zijn maar 
ook een groot aantal stems
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