Handleiding.

Voor dat je begint controleer je of je microfoon en koptelefoon goed aangesloten zijn op de
computer.

De roze aansluiting is voor de
microfoon stekker
De groene aansluiting is voor
de koptelefoon stekker
Wanneer je een koptelefoon hebt met USB aansluiting steek je deze in een vrije USB poort.

(Let op! Het kan zijn dat je je computer eerst opnieuw moet opstarten voordat alles werkt
zoals het moet.)

Dubbelklik op het icoontje

van Audacity en open het programma.

Je krijgt nu het begin scherm.

1

Hoe neem ik een stemfragment op?

Klik op de rode knop en spreek duidelijk in de microfoon, de opname begint.

Dit is de stop knop.
Het resultaat ziet er zo uit, dat heet een audiospoor:

Je kunt verschillende audiosporen opnemen.

Hoe kun je je resultaat beluisteren?

Met deze knoppen kun je vooruit en achteruit spoelen.

Met de groene knop kun je terug luisteren wat je hebt opgenomen.
Je hoort de verschillende sporen nu door elkaar.

2

Wil je een spoor eventjes niet horen, dan kun je het op “stil” zetten.

Wil je alleen 1 spoor horen, dan klik je op “solo”.

Wil je een spoor verwijderen dan klik je op het “kruisje”.

Met het schuifbalkje kun je een spoor harder of zachter laten klinken.

Je kunt ook stukjes uit de audiosporen knippen als je die niet goed vindt, te lang vindt
duren, of ergens anders achter wilt plakken. Je moet dat stukje dan eerst selecteren. Dat
gaat als volgt:
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Knippen, kopiëren en plakken:

Zo kun je gaan spelen met je opnames en een echt hoorspel maken. Je spreekt b.v. tekst in
op 1 spoor. Je maakt geluiden op een ander spoor. Je kunt ook muziek toevoegen of
geluiden die je haalt van internet. Zo combineer je alles tot een mooi/spannend verhaal.
Het is daarbij mogelijk om niet al je sporen tegelijk te laten beginnen.

Je kunt geluidsfragmenten ook verplaatsen. Dat doe je met deze

knop.

Zo kun je het geluidsfragment van
b.v. spoor 3 later laten beginnen dan de andere twee.
( Let op! Je kunt niet van het ene spoor naar het andere slepen)
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Het kan ook zijn dat je alleen een klein deel van een spoor wilt behouden en de rest niet wilt
gebruiken. Dat kan als volgt:
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Het kan zijn dat je zoveel sporen hebt opgenomen dat ze niet meer in 1 keer op je scherm te
overzien zijn. Je moet dan steeds omhoog of omlaag scrollen met je muis. Dat kan lastig
zijn. Daarom is het ook mogelijk om alles zichtbaar te maken.

6

Het kan gebeuren dat je een foutje maakt. Geen paniek. Gebruik dan deze knoppen:

herstellen

opnieuw

Wanneer je een hoorspel maakt is het leuk om het geluid harder of zachter te laten klinken.
B.v. voetstappen die langzaam dichterbij komen o.i.d. Dat doe je op de volgende manier:
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Hoe kun je geluiden toevoegen.
Op internet zijn er diverse sites waar je allerlei geluiden kunt vinden die je bij je hoorspel zou
kunnen gebruiken. Hier volgen een aantal voorbeelden van sites waar je gratis geluiden kunt
downloaden. (Let op! Niet alle geluiden mag je zomaar gebruiken.Soms zit er copywrite op) .
http://www.angelfire.com/ne/marianne/wave.html
http://www.synthmania.com/Famous%20Sounds.htm
http://home.wanadoo.nl/annie-sleurink/midi-allerlei-geluiden.html
http://www.soundsnap.com/taxonomy/term/68
http://www.wavsource.com/sfx/sfx.htm
Zorg ervoor dat je in je eigen naam-map eerst een apart mapje maakt waarin je de geluiden
die je wilt gebruiken op slaat.

Als je alle geluiden die je wilt gaan gebruiken in je map hebt zitten, kun je ze toevoegen aan
je hoorspel.
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Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist een stilte toe wilt voegen.

10

Effecten toevoegen.
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Natuurlijk wil je wat je gemaakt hebt graag bewaren, of wil je er een volgende keer aan
verder werken. Je moet je werk dan opslaan als project.
Je kunt dit ook alleen weer openen met Audacity. Het is geen geluidsbestand wat je b.v.
weer in een ander programma kunt gebruiken.

Je slaat het projekt op je in je eigen map. Geef het een naam en klik op: “opslaan”
In je map zie je dan het volgende icoontje met de naam van je projekt.

Ver@ 2008 ( met dank aan Geert Kraeye )
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