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Zoals sommige mensen wel weten is Cyberlink Powerdirector een van
mijn favoriete videobewerkingsprogramma's. Dat ik hier graag mee
werk heeft vooral te maken met de combinatie van uitgebreide
mogelijkheden en een eenvoudig en overzichtelijk uiterlijk.
Functies die je zou kunnen gebruiken zijn zichtbaar en wat
je niet direct gebruikt zit in een menu.
Nu was ik laatst met de telefoon even een klein filmpje van
mijn zoon aan het maken en ik dacht: ‘Die stuur ik door’, maar
er moest eerst nog wat aan gebeuren.
En toen was het handig dat ik op mijn telefoon ook de Power‐
director‐app heb staan. Hiermee kun je eenvoudig video be‐
werken.

Als ik kies voor ‘een nieuwe video maken’ zie ik oderstaand
scherm voor me, waarin het mogelijk is om video, foto en
muziek op de tijdlijn te plaatsen.
Je sleept simpelweg wat je wilt op de tijdlijn en het wordt
achter elkaar geplaatst.
Als je in het programma een HD scene op de tijdlijn zet zal
er gevraagd worden of de scene gekopieerd mag worden in
een lagere resolutie zodat er soepeler mee te werken is.

Mocht je na het lezen van dit verhaal ook de app willen in‐
stalleren, kijk dan goed welke versie je nodig hebt; voor de
mensen die al Powerdirector 13 of 14 op de pc hebben staan,
is er de bundle‐versie, en voor alle anderen de gewone app.
Het verschil? De gewone versie heeft reclame en een merkje,
de bundle‐versie heeft voor eigenaren van de pc‐versie deze
beperkingen niet. Om de gratis versie zonder reclame te
kunnen gebruiken moet je € 6,59 betalen.
Hoe dan ook, het is een prima videobewerkings‐app, die er is
voor Android‐ en Windows‐telefoons.
In het eerste scherm kies je uit wat je wil gaan doen, bv. een
bestaande video bewerken/bekijken/verwijderen of een
nieuwe video maken.

We gaan aan de slag.

Inkorten van de scene is mogelijk door de scene aan te tik‐
ken, en te slepen met de groene stip die aan weerskanten
van de scene staat.

Vergeet niet de juiste beeldverhouding te kiezen; met een
telefoon wordt er vaak in 9:16 gefilmd en met een tablet in
16:9.

Als je op een scene tikt, krijg je aan de linkerkant gereed‐
schap om te bewerken, te splitsen of scènes te verwijderen.
Onder ‘edit tools’ zitten verschillende handige gereedschap‐
jes.
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Heb je geen scène geselecteerd, dan zie je achtereenvolgens
‘Opslaan’ (Save Project) ...

En als laatste allerlei FX‐effecten om je film in bijvoorbeeld
sepia te krijgen.

‘Instellingen’ (Settings) en ‘Help’.

En als je dan klaar bent met het knippen, plakken en veran‐
deren van de film, dan ben je toe aan opslaan.
Uiteraard zijn ook hier weer de bekende websites mogelijk om
direct de hele wereld mee te laten genieten van je filmpjes.
Gelukkig kun je het ook lokaal opslaan of gebruik maken van
de Cyberlink cloud‐opslag. Deze cloud‐opslag is één jaar
gratis bij bijvoorbeeld Powerdirector 15.

Zoals zo vaak worden 'Settings' aangeduid met een tandwiel. Dat
symbool staat aan de rechterkant. Daaronder staan de symbolen
voor ‘ongedaan maken’ en weer daaronder ‘afspelen’.
In de afbeelding in de volgende kolom bovenaan zien we aan
de linkerzijde ‘terugkeren naar project menu’ en daaronder
‘bestanden toevoegen aan de tijdlijn’.
Het derde rondje is voor het invoegen van titels, plaatjes en
wat ze hier ‘stickers’ noemen, maar dat zijn elementen die
over het beeld heen gaan.

Heb je na lezen van dit verhaal nog vragen over de app of
het programma, kom dan vooral even langs bij de DigiVideo‐
werkgroep.
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