
MAGIX VIDEO DELUXE PREMIUM  MultiCam-modus

Ik ga je laten zien, hoe eenvoudig het is om opnamen van een muziek optreden met 
vier camera's te monteren.

Hiervoor gaan we gebruikmaken van het programma Multicamera.

We hebben hier voor minimaal 10 tijdlijnen nodig.

Om deze in te stellen klikken we op / Bestand / Instellingen / Film.

In het menu Project-/instellingen, stellen we het volgende in zoals in het voorbeeld.

Bij import klikken we op computer / en gaan we de map selecteren waar we de muziek bestanden hebben opgeslagen.

Klikken op de map en we hebben de 4 muziek bestanden met de namen Jan Joost Peter en Piet.

We plaatsen het bestand Jan op de 3 en 4 tijdlijn.

Joost op 5 en 6

Peter op 7 en 8

Piet op 9 en 10

Waarom slaan we tijdlijn 1 en 2 over om dat hier het resultaat van de eindmontage komt te staan.

Nu gaan we de tijd lijnen met behulp van de audio files exact onder elkaar zetten.

We selecteren met control ingedrukt met de cursor op de audiofiles 4 6 8 en10.

Plaatsen de cursor pijl op de eerste audio file en klikken op rechts
en klikken op Ander audio-objecten op dit spoor uitlijnen.

Als alles op de juiste manier is gedaan moeten de 4 files exact onder elkaar staan.

We testen dat door even op play te klikken. Als we geen echo horen staat alles klaar om te gaan monteren.

Voor dat we verder gaan koppelen we de 4 files aan elkaar door op groeperen te klikken.

Op spoor 4 klikken op het 3 hoekje en de audio file wordt zichtbaar op de tijd lijn.

We gaan op zoek met de tijdlijn cusor naar het begin van de song.

Klikken op splitsen plaatsen de cursor op het gedeelte wat we willen verwijderen.

Het zelfde doen we met het einde van de song.

We gaan MultiCam in schakelen door op de 2 camera te klikken, we zien dat de tijdlijnen 4 verschillende kleuren krijgen 
die we terug zien in de monitor beelden.

Als we op het bovenste linker beeldje klikken zien we de opnamen er naast verschijnen, verschuiven de cursor en klikken
op een ander beeldje net zo lang tot we een complete montage hebben. 

Voor dat we er een video file van gaan maken, kijk even goed naar de instellingen van de tijd lijnen 
We zien dat de media en audio sporen van 2 ,3, 5, 6, 7, 8, 9 10 zijn uitgeschakeld We maken alleen gebruik van video 
spoor1 en audio spoor 4 voor de eind opnamen.

We klikken op Bestand / film export / video als MPEG 4  Ik sla het bestand op als AVCHD-transportstroom 1920x1080 25i
klik op OK en het videobestand wordt opgeslagen in de juiste map


