Tip van de maand 7
Een paar aantrekkelijke montageprogramma’s
Het aanbod aan montageprogramma’s is heel groot. In de vorige tip van de maand heb ik een aantal
punten genoemd waar je op kunt letten bij de keuze van een programma. In deze tip bespreek ik
heel kort een paar softwarepakketten die aantrekkelijk geprijsd zijn. Voor alle programma’s zijn
tutorials gratis beschikbaar. Kijk voordat je een programma koopt ook eens naar deze films.

Magix Video de luxe / plus/ premium
Video de luxe is het kleinste en goedkoopste broertje uit de familie. Met 32 multimedia-sporen, 4Kondersteuning, beeldstabilisatie, geluidsbewerking en veel video-effecten krijg je veel waar voor je
geld. Met het Video plus pakket kun je gemakkelijk een animatie van je reisroute maken. Het biedt
o.a. ook de mogelijkheid om 360˚ en stereo 3D opnamen te bewerken. Als je de beschikking wilt
hebben over spectaculaire overgangen of je wilt jouw film een cinematografische look geven, kies
dan voor de premium versie.

Pinnacle studio
Pinnacle studio 22 is verkrijgbaar in drie versies: standaard (€60,00), plus (€80,00) en de premium
versie (€130,00). De premium versie ondersteunt o.a. 4K en 360º video. Je hebt een onbeperkt aantal
geluids- en videosporen tot je beschikking. Met meer dan 2000 titels en sjablonen en vrij uitgebreide
mogelijkheden om kleur te bewerken beschik je over een zeer volwaardig montageprogramma.
Alleen voor Windows.

Adobe premiere elements 2019
Dit programma is beschikbaar in een Windows en een Mac versie. De Windows versie heeft een
Nederlands-talige uitvoering. Voor de Mac is er geen Nederlandse uitvoering, Engels zal de meest
voor de hand liggende taal zijn. Als je naast video ook foto’s wilt bewerken dan heeft Adobe een
aantrekkelijke combi van Premiere en Photoshop Elements (€150,00). In de nieuwste uitvoering kun
je vrijwel automatisch de video’s organiseren, bewerken en monteren. Maar je kunt gelukkig ook
alles nog zelf doen.

Movavi
Movavi video editor is het goedkoopste montageprogramma uit dit overzicht. De plus versie kost
slechts €40,00. Je kunt het programma in een mum van tijd onder de knie krijgen. Het bevat alle
essentiële elementen van de videobewerking. Full HD en 4K video wordt ondersteund. Zowel voor
Windows als voor Mac en een Nederlandstalige versie is verkrijgbaar .
Als je echt mooie en leuke films wil gaan maken kunnen wij videoclub
DE EEMFILMERS je hierbij helpen.

Meld je aan bij de Eemfilmers (klik hier)
De Eemfilmers, een filmclub met visie

