
Muziek (geluid) bij de film 



Muziek bij de film 

Gebaseerd op eerdere presentaties van:  
Emile de Gruijter, Jan de Bloois, Gerrit van Doornen, John 
Riegen en Harry van der Burgt vanaf 2000. 



Wat is belangrijker ? 

•  Wat is het belangrijkst bij film ? 
BEELD  of  GELUID 

•  We willen goed beeld: scherp, goed kader, 
goede kleuren. 

•  Maar geluid moet ook goed verzorgd zijn ! 
Het is even belangrijk. Voor sommige 
mensen zelfs belangrijker. 



Geluid bij de film (vragen vooraf) 

•  Hoe zou ik het willen hebben?  
 

•  Hoe zie ik een en ander voor me? 
 

•  Zie je beelden bij de muziek? 
 

•  Zie je muziek bij de beelden? 
 

•  Wat wil ik met de muziek bereiken? 
 



Overzicht onderwerpen 

•  Vroeger 
•  Invloed muziek op de film 
•  Muziek bij de film 
•  Wat is filmmuziek 
•  Genres muziek 
•  Muziek en computer 
•  Waar halen we muziek 
•  Copyright 



Vroeger …. 
•  Voordat het videotijdperk aanbrak waren er maar weinig 

film amateurs die live-geluid bij hun films konden 
opnemen.  
 

•  Bij de montage moest dan altijd geluid toegevoegd 
worden.  
Als er al gemonteerd werd, en als er al geluid toegevoegd 
werd. 
  

•  Dat geluid bestond dan in hoofdzaak uit muziek, met hier 
en daar wat tekst. Soms ook het geluid van een vogeltje 
of van een waterval. Nou was muziek wel het 
gemakkelijkste, want dat haalde je gewoon van een CD.  



Verstaanbaarheid stem .. 

•  Wanneer je tegenwoordig naar speelfilms kijkt, dan 
is het opvallend dat het geluid van de stemmen altijd 
goed te verstaan is.  
 

•  Heel vroeger werd het live stemgeluid in een studio 
opnieuw ingesproken. Nasynchronisatie.  



Verstaanbaarheid stem .. 
•  Tegenwoordig heeft elke acteur een eigen microfoon ergens 

zitten. Dat kan onder de bloes of het overhemd zijn, maar 
ook in de haren of aan één van de poten van zijn bril.  
 

•  Die microfoons zijn zo klein dat ze niet meer opvallen.  
De acteur heeft dan wel ergens een zendertje waarmee het 
geluid naar het mengpaneel van de geluidsman wordt 
gestuurd.  
 

•  Amateurs kunnen zich zulke dure spullen niet veroorloven. 
Een amateur speelfilm zal dus gedraaid moeten worden met 
een hengelmicrofoon boven de spelers of door gebruik te 
maken van een onopvallende dasspeld microfoon. 



Invloed muziek op de film 1 
  •  Muziek heeft enorm veel invloed op beeld. Zo heeft 

het bij het televisie kijken vaak meer zin om bij een 
enge passage het geluid uit te zetten, dan om niet te 
kijken.  

•  Muziek verschilt wezenlijk van gesproken woord en 
geluiden die bij de gebeurtenissen passen, omdat 
muziek in de meeste gevallen niet binnen de 
verhaalwereid van de film past. 

•  Muziek is iets dat los staat van de gebeurtenissen, 
maar wel van wezenlijk belang is in een film.  



Invloed muziek op de film 2 
 

•  Muziek dient vaak om een extra sfeer aan de 
beelden toe te voegen. Om deze reden verschilt het 
gebruik van muziek in films enorm.  
 
Romantische scènes zullen meestal lieflijke 
melodieën bevatten, terwijl actiescènes 
ondersteund worden met muziek die extra spanning 
moet toevoegen aan de beelden. 



Probleem  1…… 

  We willen moeiteloos,  
kosteloos (gratis),  
de beste passende muziek bij onze film. 

 
    



Conclusie…… 

We willen het 
onmogelijke !!! 

 



 
Probleem 2 / oplossing… 

Wat kan wel…? 
  Proberen het zo goed mogelijk te doen,   

met de spullen die we hebben  
of te pakken kunnen krijgen … 

 
   of met hulp van filmcollega’s 

 



Waar praten we over  ? 

•  Live geluid 
•  Toevoegen van muziek 
•  Gesproken commentaar (Voice over) 
•  Geluidseffecten 



Live geluid 
Kunnen we na opname alleen bewerken ! 

•  Harder / zachter 
•  Knippen / verwijderen / kopiëren 
•  Verplaatsen geluid 
•  Verwijderen van ruis, hoge tonen etc. 



Het mag niet opvallen…… 

•  Met de komst van video en daarmee tegelijk ook 
live geluid is de behoefte om hele films van muziek 
te voorzien, sterk afgenomen.  
 

•  De trend is tegenwoordig toch wel om zo min 
mogelijk gebruik te maken van muziek. Alleen bij de 
inleiding van de film en aan het eind bij de aftiteling 
zit meestal wel muziek. Op plaatsen in de film waar 
wat weinig life geluid aanwezig is, kan een 
'versterkend' muziekje het verhaal wel wat 
verbeteren.  
 



Het mag niet opvallen…… 

•  Een prachtige leerschool is wat dat betreft de TV.  

•  Let bij speelfilms, maar ook bij documentaires, eens 
op het gebruik van muziek.  

•  Meestal valt de aanwezigheid van die muziek niet 
eens op, maar het is er wel.  

•  En als het niet opvalt, dan is het goed gedaan.  



Muziek die opvalt irriteert….  
 

•  Dat komt ook, omdat amateur-filmers niet kunnen 
beschikken over speciaal gemaakte muziek voor 
hun films.  
 

•  En dan bestaat al gauw de neiging om de muziek 
die de maker mooi vindt, er maar onder te plakken. 
Dan komt er popmuziek onder een serieuze 
documentaire, of Bach onder een vakantiefilm. En 
dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.  



Maar wat dan wel?  
•  Zet alleen muziek onder de beelden die wat 

ondersteuning kunnen gebruiken.  
 

•  Combineer zo min mogelijk Live-geluid, voice-over, 
effecten en muziek. Zorg dat het ene geluid het 
andere niet stoort.  
 

•  Laat muziek nooit overheersen, maar druk het live 
geluid een stuk terug als er muziek te horen is. 
 

•  De voice-over moet altijd verstaanbaar zijn.  



•  Zorg voor vloeiende geluidsovergangen. Monteer 
muziek niet 'hard' achter live geluid, maar maak een 
fade-out (langzaam uitvloeien) in het live geluid.  
 

•  De muziek moet 'passen' bij de beelden. Zet geen 
doedelzakmuziek onder een vakantiefilm die 
opgenomen is in Spanje. Maar zoek (of koop ter 
plaatse) muziek van de streek. 
  

•  Pas de muziek aan, aan de 'soort' film. Een film over 
kastelen kan heel goed ondersteund worden door 
klassieke muziek. Maar een 'strandfilm' vraagt wat 
lichtere muziek.  



•  Gebruik geen muziek met gezongen tekst. Behalve als 
die tekst precies de beelden volgt.  
 

•  Meestal is muziek gemaakt door een kleine bezetting 
beter bruikbaar, dan een groot theatraal orkest. 
 

•  Probeer eens een film te maken, helemaal zonder 
gebruik van ingeblikte muziek. Of gebruik alleen de 
muziek die je (bijvoorbeeld) tijdens je vakantie heb 
opgenomen met de camera.  
 

•  Weet je trouwens dat de moderne videocamera's 
uitstekende (audio) recorders zijn. Zo kun je met de 
lensdop op de camera ook prachtig stereogeluid 
opnemen. 



Toevoegen van muziek 

•  Keuze van de muziek 

•  Zoeken naar muziek in CD collectie, 
bibliotheek of op Internet. 

•  Zelf inspelen, componeren en arrangeren van 
de filmmuziek. 



Filmmuziek 
 
 1. Wat is “filmmuziek”?  

 
2. Wanneer muziek?  
 
3. Welke muziek?  
 
4. Waar vind ik het?  
 
5. Kan ik het zelf maken?  



Wat ís filmmuziek ? l        

l  Filmmuziek is muziek die tijdens films gespeeld 
wordt om de sfeer van de film te versterken en de 
emoties van de acteurs te versterken.  

l  Daarmee is de film een moderne vorm van 
melodrama. Veel films zouden zonder filmmuziek 
minder spanning hebben gehad en misschien nooit 
gemaakt zijn.  

l  Vaak is de muziek bij een film ook nog te koop als 
aparte cd, die is vaak in de meeste cd-winkels te 
koop. 



Geschiedenis van de filmmuziek 

De geschiedenis van de filmmuziek begint bij de 
stomme film. In deze tijd was het gebruikelijk om live 
muziek te maken bij een filmvertoning (meestal 
speelde een pianist in de zaal).  
 
Dit gebruik is later weer nieuw leven ingeblazen, 
omdat diverse eigentijdse componisten opdrachten 
ontvingen tot het schrijven van nieuwe muziek voor 
live uitvoering bij deze oude stomme films 



Muziek ondergeschikt aan beeld 
De muziek in een film is in het algemeen 
ondergeschikt aan het beeld.  
 
Aanvankelijk benadrukte de muziek de emoties van 
de acteurs, door deze niet alleen zichtbaar te maken, 
maar tevens via de vaak expressievolle muziek aan 
het publiek te laten horen.  
 
In de meer experimentele films uit de jaren zestig en 
zeventig werden de rollen ook wel eens omgekeerd, 
of gelijkwaardiger gesteld  



Beoordeling geluid 

GOED 

•  Begrijpelijke keuze 
•  Valt niet op 
•  Goed “behang” 
•  Past bij karakter film 

FOUT / MINDER GOED 

•  Past niet 
•  Te opdringerig 
•  Onverstaanbaar 

gezongen 
•  Te hard 
•  Overgangen storend 
•  Wisselend niveau 



Wat is passende muziek? 
 
* Mooi en niet mooi is en kwestie van smaak.  
* Maar smaak is niet alles bepalend.  
 
* Passende muziek hoeft niet mooi te zijn! 
 
Voorbeeld:  
Laurel en Hardy dansen synchroon op 
technomuziek, past goed bij deze beelden, maar 
veel mensen houden niet van deze muziek. 
 



Passende muziek  

•  Wat is passend ? 
 
Tempo film     =   Tempo muziek 
 

•  Keuze wordt bepaald door: 
• de film / onderwerp          
•  sfeer ( vakantiefilm) 
• doelgroep 
•  lengte van de nummers 



Wat is niet passend ? 

Titel past niet bij het onderwerp 
 
Muziek van een ander land 
 
Te moeilijke muziek 
 Is vermoeiend en duurt dan gauw te lang 
  
Als de zaal mee gaat neuriën of gaat mee 
trommelen op een tafel  
(leidt de aandacht van de film af) 

 



Muziek en sfeergeluiden 
 

Knetterend harde, met huilende wind of gezellige 
muziek. 
 
Droevige sfeer kun je weergeven door muziek, 
verplaats je in je doelgroep. 
 
Als je de tijd hebt, leg dan de montage een maand 
opzij; door de opnamen dan te bekijken zie je de 
verschillen in de montage en vallen fouten op. 



Stilte  
Stilte klinkt als muziek in de oren 

•  Dramatisch effect 
 

•  Je houdt de adem in 
 

•  Je hoort de stilte 
 

•  Je voelt de spanning 
 



Monteren op muziek 

1.  Simpele vorm: gewoon wat leuks doen met beelden 
bij de muziek. Doel het oproepen van een bepaalde 
sfeer. 

 
2.  Zelfde categorie, maar van een iets andere orde 

(beelden bij de muziek) 

3.  Op muziek gemonteerde beelden: nieuwe maat, 
nieuw shot. Andere mogelijkheid hierbij is het 
“monteren op de accenten in de muziek”. 



Slotopmerkingen 

-  Gebruik niet te bekende muziek; geen 
meezingers. Dan raak je je kijker kwijt. 
 

-  Als je beelden op de muziek monteert, gebruik 
dan wel muziek van de zelfde CD en componist. 

-  Muziek moet de juiste emotie opwekken. 

-  Gebruik niet alle muziek van een CD achter 
elkaar; het zou toeval zijn als die past bij alle 
beelden. 



introductie 

•  Keuze muziek 
•  Sfeer, spanning 
•  Doelgroep 

door John Riegen 



 
 
 
 

 
We onderscheiden de films in genres. 
 
 
Bij elk genre hoort specifieke muziek 



Doelgroep 
•  Jeugdige kijkers  

- Top 10 hitparade   
- Harde muziek  

•  Bejaarden 
- Klassiek / lichte muziek 
- James Last was erg populair 

•  Filmclub 
- Moet beter passen bij de film 

•  Opdrachtfilms 
- Wat wil de opdrachtgever? 



Associaties … 
Welke associatie leggen we ? 

•  Natuur              ======     Klassiek 
•  Stadsbeelden   ======     Modern 
•  Jeugd               ======     Modern 
•  Markt                ======     Draaiorgel 
•  Kerk                  ======     Orgelmuziek 



Filmsoort SFEER VAN DE MUZIEK  

Actie  Zeer levendig opzwepend 

Animatie Kan van alles zijn.  
Vaak synthesisergeluiden 

Avontuur   Spannende delen 

Drama   Angstaanjagend 

Genre en soort muziek 



Filmsoort  SFEER VAN DE MUZIEK 

Erotiek  Zwoel 

Fantasie  Hangt van de soort film af. 

Kinderfilm  Luchtig, soms grappig 

Komedie  Komisch; Slapstick 

Genre en soort 
muziek 



Genre en soort 
muziek 

Filmsoort Muziekomschrijving 

Romantiek  Romantisch, liefelijk 

Science-
Fiction 

 Vaak bizarre muziek, klanken  
 

Thriller 
 

 Zeer spannend indringend 

Muziekfilm  De muziek speelt hoofdrol 



Soorten muziek 

Thema's en genres in de 
muziekgeschiedenis  

Kennis van de muziektheorie en 
het notenschrift vormt een prettige 
ruggensteun om de genres te 
leren onderkennen 
 
 
Open Universiteit Nederland 



Cajun en 
zydeco 
 
Chanson 
Country & 
Western  
Dance  
Dans- & ballet 
Flamenco 
 

Gospel Hardrock 
& metal 
Jazz  
Euro 
K l a s s i e k  
Klezmer Musical 
Opera Operette  
Pop 

Populair 
Punk  
Reggae  
Ska  
Tango  
Wereld  
New Age 
Blues Euro 
HipHop 

House 
R&B 
Trance 
Piano 
overig 

  

Soorten muziek verv. 



Fan
tasi
e 

The Timemachine 

 Muziek 
 

 
Machine distroy 



Fantasie 

Dragonfly 
 
•  Muziek: 

–  Dragonfly 

 

 



Sfeer 

•  Snel of traag ? 
•  Spanning of niet ? 
•  Wil ik ouderwets of modern? 
•  Aflopend of naar een climax toe 



Horror 

13 Ghosts 
 
Muziek 
 

–  The Juggernaut 
 



 
Komedi
e  

The Royal Tenenbaums 
Muziek: 
 
 

–  Sonata for Cello and 
Piano in F Minor 



Muziek 

Swing zigeunermuziek  
 
 

–  Arc En Ciel 
 



De computer als hulpmiddel bij de 
geluidsmontage. 



Muziek en computer 

Harry van der Burgt 



Waar halen we muziek en geluiden? 

•  LP, CD, DVD, Cassettebanden, Tapes etc. 
 

•  Analoog materiaal moet eerst gedigitaliseerd 
worden. 

•  Internet sites met muziek 
 



Muziek van Internet 

•  Speciale muzieksites voor mp3, wav, etc. 

Voorbeelden: 
•  Spotify / iTunes, Pandora, etc 
•  Soundclick.com 
•  Etc, etc, etc. 



Spotify 



www.soundclick.com 



Freeplay Music 
 



Freesound.org 
 



Free Music Archive (FMA) 



Opnemen niet vrij te downloaden bestanden 
(MP3myMP3) 



Opnemen via geluidskaart 
(Bijv. via line-in met Audacity) 



Hoe houden we overzicht ? 

•  We onthouden alles (wordt alleen moeilijker 
als we ouder worden). 

 
•  Directory structuur op de schijven goed 

opbouwen 
 
•  Gebruik maken van “Muziek Managers” als 

Winamp, iTunes e.a. 



Winamp (PC) 



iTunes (Mac+PC) 



Toevoegen geluid aan filmbeelden 

•  Manier van werken afhankelijk van de 
beschikbare montage software. 

•  Geluiden bewerken in montage-                       
software 

•  Geluidstrack maken in een audio-editing 
programma. 



Volgorde ??? 
•  Moet je naar eigen voorkeur doen. 

•  Bijv. 
 * live geluid bewerken 
 * muziek onder de beelden 
 * voice-over 
 * toevoegen van gewenste effecten 
 * eind afregeling geluid 



Toevoegen voice over 

•  Wat willen we vertellen? 
•  Verdelen over de film 
•  Goed verstaanbaar 
•  Goede verhouding voice-over, muziek en live 

geluiden 



Toevoegen geluidseffecten 

•  Geluiden invoegen op een plaats waar deze 
wel logisch zijn, maar niet zijn opgenomen. 

 
•  Bijvoorbeeld kerkklokken, auto’s in een straat, 

onweer, wekker. 
 
•  “Buiten beeld” geluid gebruiken. 
 



Eindmixage 

•  Zorg dat de verhouding tussen de 
verschillende geluidsbronnen goed is. 

 
•  Stem geluidssterkte af via een bekende 

geluidsbron als TV journaal 



• Nog problemen met  het 
geluid bij de film? 



Daar hebben we wat 
op gevonden !!!!!!!!!!! 



De filmmuziek computer !!!! 



Zelf componeren 

•  Met behulp van een computer kunnen we ook 
zelf al veel bereiken door de aanwezige 
hulpprogramma. 
 

•  Denk maar aan programma’s als Smartsound 
 

•  Zelf componeren, bijvoorbeeld met een 
programma als Garageband etc 



Vragen tot slot … 

•  Wat is goed of slecht ? 
•  Wie maakt dat uit ? 
•  Is er een norm voor goed of slecht ? 
•  Zit er nog iets tussen ? 



Het is mijn film !!!! 

•  Wat wil IK horen ? 
•  Hoe wil IK het horen ? 
•  Is het zoals IK het bedoelde ? 

•  Ken je problemen en los ze op ! 
•  Laat het verder JOUW film zijn ! 



Copyright 
•  Betalen wanneer de film voor commerciele doelen 

gemaakt wordt of in het openbaar wordt vertoond.   
Je moet je dan als filmmaker registreren bij een 
organisatie als Buma-Stemra of zelfs toestemming 
hebben van de artiest of rechthebbende zelf. 
Vrijstelling voor NOVA activiteiten (met logo). 
 

•  Een alternatief is om rechtenvrije muziek te gebruiken. 
Er zijn verschillende bronnen waar je specifiek naar 
deze muziek kunt zoeken (GEMA Frei…) 

 



Resume Emile de Gruijter: 

 
 
“Geluid is vaak onder de maat, het zou heel 
mooi zijn als we daar iets aan konden doen.” 



Mogelijkheden voor geluidsmontage niet beschikbaar? 
Denk dan eens aan hem als mogelijke donor! 



Wat nu verder vanavond ? 

•  Demonstratie film van Larry Jordan. 
Voorbeeld uit FCPX, maar ook op andere 
systemen bruikbaar. 

•  Eigen inbreng van leden met voorbeelden of 
ervaring met het zoeken en kiezen van 
muziek. 



Disclaimer Larry Jordan  

•  Er is geen perfecte manier om iets te 
monteren 

•  Doel van de film is te tonen hoe hij denkt 
tijdens de montage. 
Als dat bij je werkt, great! 
Als dat niet werkt zie het dan maar als een 
springplank om je eigen techniek te 
ontwikkelen. 



Welke volgorde bij montage? 
(volgens Larry Jordan) 

•  Bij montage van een serie niet-dramatische 
beelden, een montage van mooie shots, dan eerst 
de muziek op de tijdlijn. 
* Denk vooral aan de beat in de muziek 

•  Bij montage van dramatische beelden dan eerst 
de beelden op de tijdlijn en muziek later 
toevoegen. 
* Minder aandacht voor de beat in de  muziek 



Montagetips … 
 

•  De film laat het detail zien, de muziek zorgt 
voor de emotie. 

•  Kies een juiste overgang: 
Dissolve beter bij losstaande beelden. 
Cuts beter bij een verhaal waarbij de 
beelden in relatie staan. 

•  In het algemeen: snij op de beat van de 
muziek. 



Montage op muziek 


