
audiostudio benodigdheden

STAP 2: audio bewerken 

Instructiefiche Audiostudio
Audio bewerken

1. Begin met alle onnodige stiltes weg te knippen 
>> Met de split tool kan je de track in stukken knippen. 
>> De marker verspringt per lijn. 
>> Dit kan je verkleinen door op deze knop (1) te klikken of kan je 
afleggen via deze knop (2) bovenaan.

2. Om een stilte te verwijderen rechtsklik je op een ‘stilte’ fragment en dan 
op delete. 

3. Om preciezer te kunnen werken kan je de timeline in/uit-zoomen via de 
knop rechtsonder 

4. Om een stuk steeds te herhalen kan je dit bovenaan met het potlood 
selecteren. >> daarna klik je rechts en selecteer je: loop active 
 

5. Je kan het volume per track/stuk veranderen door het te selecteren en 
naar boven op beneden te slepen.

6. Per track heb je rechts of linksboven een driehoekje . Dit kan je verslepen 
om een fade in of out te maken. Zo werk je ‘kliks’ weg van afgesneden 
audio.

STAP 1: de computer en software opstarten
Start de computer op

Start het programma ‘studio one’ op

>> Indien je eerst een opname wil maken en dan 
bewerken  refereer dan eerst naar de infofiche ‘opname 
met 2 personen’.

>>Na het opstarten krijg je een venster waar je moet 
kiezen voor ‘open existing document’ indien je een 
eerder opgenomen bestand wil bewerken. Zoek het te 
openen bestand in verkenner en dubbelklik.

1x computer

1x audiobestand (mp3, wav)
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STAP 4: bestand opslaan

Na het wegknippen van alle stiltes kan je de overige stukken aan elkaar 
zetten door ze naar elkaar toe te slepen in de gewenste volgorde.

Eens alle bewerkingen gedaan zijn kan je van alle apparte stukjes terug één 
geheel maken.

1. Je selecteert alle tracks/stukken

2. Rechtsklik, mixdown selection to new track

3. De volledige selectie wordt samengezet naar 1 stuk op de track eronder.

4. Om je bestand op te ruimen kan je alle geknipte stukken op je originele 
track gerust verwijderen zodat je één ‘propere’ track overhoud.

STAP 3: de tracks samenvoegen

>>Je gaat naar song > export mixdown

>> Bij format kies je voor wave (HQ) of mp3 
(gecomprimeerd) en bij export range kies je 
voor ‘between loop’

>> Bij location klik je op de 3 puntjes en daarna 
kies je waar je het bestand wil opslaan.

>> Vervolgens klik je op OK en het bestand is 
opgeslagen.

>>  TIP: Geef je bestand een andere naam die ook duidelijk is, zo behoud je je originele 
bestand voor als je het nogmaals zou moeten bewerken.


