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De bekendste dienst voor het online delen van videotllmpjes is zonder twijfel YouTube, Minder
bekend is Vimeo,com en dat is wat ons betreft onterecht. Vimeo is namelijk een uitstekend
alternatief voor YouTube, zeker voor de wat serieuzere tllmer, In deze workshop laten we u zien
hoe u uw (HD-)video's online zet en deelt met familie en vrienden, hoe u zich abonneert op speciale 'Channels' en hoe u een eigen kanaal maakt.
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Aanmelden bij Vimeo
Eerst maken we een account aan.
Ga naar www.vimeo,com en klik
rechtsboven in het scherm op join

Vimeo, De registratiepagina wordt geopend en u vult

O2

Het welkomstscherm
Na de eerste keer aanmelden,
komt u op uw Vimeo-homepagina.
Standaard wordt uw Inbox ge-

03

Een video uploaden
Vimeo ondersteunt een gro _

aantal bestandsformaten: as" =-avi. divx, dv, dvx, m4v, mov,

'="==

toond, waar u uw Subscriptions (abonnementen) kunt

mpeg, mpg, qt, wmv, 3g2, 3gp, 3ivx en 3vx. Me:

gratis account hebt u een wekelijkse uploadlim'=::

uw voor- en achternaam en e-mailadres in en kiest

zien en wijzigen. Vimeo.com is namelijk net als You-

een wachtwoord. Plaats een vinkje in het vakje voor

Tube een sociaal netwerk, waar u video's kunt up-

500 MB en u kunt een video in HD-formaat upl ;0-=

I understand and agree with Vimeo Terms & Conditions, Klik op de knop join Vimeo. Hierna wordt u ge-

loaden en delen met anderen, maar ook video's kunt

Let op: als u uw account nog niet hebt geactiveec-:

bekijken die door anderen online zijn geplaatst. Er

(zie stap 1), dan kunt u nog geen video's uploacE'"

vraagd of u wilt upgraden naar Vimeo Plus. Dit doen

zijn naast Inbox nog drie tabbladen: My Stuff. Activity

Doe dit dan alsnog door in het bevestigingsmai __

we nu nog niet, klik daarom op het rode kruisje, Na het

en Discover. Hier gaan we later verder op in. Rechts

van Vimeo op de link te klikken, Op de uploadp2;:;:

aanmelden, ontvangt u een e-mail van Vimeo met een

naast de tabbladen ziet u de knop Upload a video. Klik

klikt u op de knop Choose a file to upload ...om E-

link. Klik op deze link om uw account te bevestigen.

op deze knop om uw eerste video te uploaden.

video te selecteren. Klik vervolgens op Open.
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Videos

Upload

Explore

Tools

Help
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Optimale video-instellingen
Vimeo

Upload your video
•.~ Choose a file 10 upload ...

If you do not fcllcw these simple guidelines '•••
·e reserve the riQht to
delete your account without 'Narning.
Read our term:> i!lnd ::onditlcn.s.
1.

It is not i!l commercial, infomercial or other type of advertisement.
Virneo is for personal, non-commercial use only.

2.

You created it, or participated
closely in its creation. No nl shows,
footage
you found on the web, or gaming videos.
-I have
permission"
does not mean you created it.

3.

It does not contain pornography or sexually explicit material.

You have a weekly lir
vid~o per "'leek. So fi
a.OOKB and ha'~e 50{
Yle~kly limit v.ill reset
EDT (Ei!l!t>1!;rnStandl'l'

You ;;a"elimited to 1
per:. ";"eek. Don't "<I)I
HD videos

Acceptable

video formats:

"i~V'(3ble in

35f, i!lSX, avi, divx, dv, dvx, m4v, mev, mp4, mp~.
mpg, qt, '.limv, 3g2,
3gp, 3ivx and 3vx. For best results, try to enccde videos using these
compression settings.

i

~

Using a mobile device?
Upload videcs via email:
gecip18853@up.vimeo,com

.• ,l;i

11&neo

,

learn more aboul HD
Check out the Vlmec HD F~Q
f?r more info and encoding
tipS.

Vimeo Channels

----_., ...•.

ou: ex

em

Vimeom

uploadec
$tand3f
for unlil

voor

Met een gratis account kunt u per week maximaal 500 MB en een video in HO-formaat
online plaatsen, Vimeo,com ondersteunt
HO-filmpjes in het 720p-formaat, dus met een
resolutie van 1280 x 720 pixels, Oit wordt
ook wet 'HO Ready' genoemd en deze resolutie is twee keer zo groot als het dvd-formaat.
Hoewel deze workshop over Vimeo,com gaat
en niet over videobewerking, willen we u natuurlijk wel een aantal tips geven over hoe u
uw eigen filmpjes het best kunt voorbereiden
voordat u ze uploadt.
U kunt bijvoorbeeld het opensource MediaCoder (http://mediacoder.sourceforge.net)
gebruiken om uw video te converteren, of natuurlijk uw eigen favoriete videosoftware. Welk
programma u ook gebruikt, dit zijn de optimale
instellingen voor gebruik met Vimeo,com,
Codec:H,264, Formaat 1280 x 720 pixels,
Bitverwerkingssnelheid: 3000 tot 5000 Kb/s,
Keyframe: elke 30 frames, Framerate: gebruik
oorspronkelijke framerate (niet veranderen),
Audio: AAC,128 Kb/s, stereo,
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_ ....__ .f."~

QU.

_

10

r.: X_;u ,c

11&neo

._
..

10

Uploading Untitled

04

Tagstoevoegen
Het uploaden begint en dit kan
best wat tijd in beslag nemen, Hoe
lang het duurt, is afhankelijk van

os

Privacy-instellingen
Uw video's zijn door iedereen te
bekijken, tenzij u dit anders instelt.
Klik aan de linkerkant op de knop

06

Meldingen aanpassen
Wanneer uw filmpje klaar is met
uploaden, ontvangt u een bevestigingsmail met een directe link naar

de bestandsgrootte van de video en uw uploadsnel-

Privacy, Standaard staat het ingesteld op Anyone, Wij-

uw video, Oeze link kunt u sturen naar uw vrienden,

heid, Maar dit geeft u mooi de gelegenheid om de

zigt u dit in Nobody else, dan kunt alleen u (ingelogd)

familie en collega's, Ais u geen mailtjes meer wilt ont-

eigenschappen van de video in te vullen. Allereerst de

de video bekijken, Kiest u voor My contacts, kunnen

vangen als uw video klaarstaat, dan klikt u simpelweg

Basic info, Vul bij Title een duidelijke, pakkende naam

al uw 'Vimeo-vrienden' het filmpje zien en met People

op de link onderaan in het mailtje onder Don't want

in en bij Description een omschrijving van het filmpje,

you choose maakt u zelf een selectie, Ais u Password

these alerts anymore?, U komt dan op een pagina

Eventueel kunt u ook nog steekwoorden invullen bij

protected selecteert, moet eerst een wachtwoord

waar u de instellingen kunt regelen voor meldingen
die Vimeo naar u stuurt. Selecteer de gewenste mel-

Tags,Klik hierna aan de Iinkerkant op de knop Save

worden ingevoerd voordat de video bekeken kan wor-

change om de informatie op te slaan, U kunt deze

den, Ook kunt u hier aangeven of de video gedown-

dingen door een vinkje te plaatsen of weg te halen en

informatie later altijd nog wijzigen,

load mag worden en wie reacties mag plaatsen,

klik op de knop Update settings,
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Uw video bekijken
De zojuist geuploade video kunt u
nu online bekijken. Klik op de link
in het bevestigingsmailtje of ga

08

Uw video delen
Uw video staat online en nu wilt
u het natuurlijk laten zien aan
anderen. Klik in de video op de

09

Vrienden uitnodigen
Zijn er meer mensen in uw omgeving die regelmatig video's online
plaatsen? Voeg ze dan toe aan

naar Vimeo,com en klik bovenin het menu op Videos

knop Share. In het venster dat wordt geopend, vult u

/ My Videos, U komt vervolgens op de pagina waar

stuk voor stuk de e-mailadressen in van de mensen

Tools / Invite Your Friends. Op de volgende pagina

al uw geuploade video's staan. Kllk op de miniatuur-

met wie u de video wilt delen. Klik steeds op het

voert u in het vakje achter Email: de adressen van

weergave am naar uw video te gaan en klik op de

e-mailadres am het toe te voegen aan de lijst. Hebt u

uw vrienden in. Vink het hokje achter het invoerveld

uw vrienden op Vimeo, Klik bovenaan in het menu 01=

afspeelknop am hem te starten. Standaard wordt uw

iedereen toegevoegd, dan kunt u eventueel nag een

aan am een adres meteen toe te voegen aan uw

filmpje in de beste kwaliteit weergegeven, Hebt u

bericht toevoegen in het venster onder Personal mes-

contactenlijst. Klik op Add another friend am extra

een tragere verbinding, klik dan op de knop HD is on

sage. Om het bericht eerst nag te bekijken, klikt u op

e-mailadressen toe te voegen. U kunt de tekst van

in de video. Om het originele bestand te downloaden,
klik op de link Download Windows Media version.

Preview your share email.Alsutevredenbent.klikt

het bericht nag aanpassen, standaard is het mailtje

u

op de knop Share am het mailtje te versturen.

Engelstalig. Bent u klaar, klik dan op Send this invite.
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Contacten importeren
Een handige mogelijkheid is het
automatisch importeren van
de contactenlijst van uw online

11

Uw profiel aanpassen
Vimeo,com is net zoals YouTube een
sociaal netwerk. U kunt vrienden
worden met mensen die bijvoorbeeld

12

Net ais bij YouTube, is het bij Vimeo.
com mogelijk am 'Channels' te maken. Zo'n kanaal is een verzameling

e-mailprovider. Momenteel worden alleen Gmail en

dezelfde interesse hebben. Daarbij helpt het als u

Yahoo! ondersteund. Voor Gmail klikt u bovenaan in

uw profiel zo uitgebreid mogelijk invult. Klik bovenin

documentaires. Er zijn duizenden kanalen beschik-

het menu op Tools / Import Contacts. Klik op Import

het menu op Me / Settings, U ziet uw profielpagina,

baar, over allerhande onderwerpen, Klik in het menu

Gmail Contacts en u wordt naar een Gmail-pagina
geleid, Vul uw inlognaam en wachtwoord in en klik

waar u allerlei informatie kunt invullen, zoals uw

op Explore / Channels am te bekijken welke kanalen

woonplaats, website, geslacht en een korte biografie,

er allemaal zijn. U ziet de kanalen die beheerd worden

op Aanmelden en op de knop Toegang verlenen. U

Klik op de knop Update settings am uw bijgewerkte

door Vimeo-medewerkers. Wilt u aile beschikbare

ziet een overzicht van uw contacten met een Vimeo-

profiel op te slaan. Om een profielfoto toe te voegen:

kanalen zien? Klik onderaan de pagina op Check out

account. Klik op de knop Add contact van iedereen die

klik in het menu op Portrait / Choose a file to upload

01/27,969

u wilt toevoegen als vriend.

en selecteer een foto op uw computer.

klik op de knop Subscribe op de Channel-pagina.

video's met hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld korte

channels. Wilt u lid worden van een kanaal,

Video's del en r
met Vimeo.com l
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Het is bijna onmogelijk, maar misschien vindt u geen kanaal dat aan
uw verwachtingen voldoet Of wel-

14

Instellingen aanpassen
U kunt uw kanaal helemaal naar
eigen wens aanpassen. Klik hiervoor
op de knop Settings, Links in het

IS

Video's toevoegen
Het toevoegen van video's aan uw
kanaal kan vreemd genoeg niet
vanuit het kanaal zeit. Toch is het

licht wilt u een eigen kanaal, alleen voor uw vrienden?

menu kunt u allerlei instellingen wijzigen. Bij Layout

niet zo moeilijk: klik bovenaan in het menu op Videos

Maak er dan zelf een aan! Klik weer bovenaan in het
menu op Explore / Channels, klik rechtsboven op de

and Theme hebt u de keuze uit drie verschillende

/ My Videos en selecteer de gewenste video, Rechts

vormgevingen en tien thema's voor uw kanaal. Bent u

naast de videospeler ziet u twee tabbladen: More en

knop Create new Channel, Bedenk een naam, geef

creatief? Maak dan een eigen logo (980 x 250 pixels)

Add, Klik op Add en plaats een vinkje bij het kanaal

een korte omschrijving en selecteer de categorieen

in bijvoorbeeld Photoshop. Klik vervolgens op Logo

onder Add to Channels, De video zal nu op uw kanaal

(maximaal drie) waar het kanaal onder valt Ook kunt

and badge / Replace / Choose a file to upload. Wilt u

te zien zijn. U kunt zo trouwens niet alleen uw eigen

u nag tags toevoegen, klik daarna op Add. Eventueel

dat alleen vrienden toegang hebben tot uw kanaal?

video's toevoegen, hetzelfde kunt u doen bij video's

kunt u uw eigen video's aan het kanaal toevoegen.

Klik dan links op Membership, selecteer de onderste

Klaar? Klik op de knop Save Channel om op te slaan.

optie bij Privacy en klik op Save Settings.

van andere gebruikers, ook al zijn ze geen lid van uw
kanaal.

Vimeo Channels are a simple and beautiful way to showcase videos, Create a Channel to give your viewers
a slick destination to watch your videos, or other videos you find on Vimeo, There are currently 23,207
Channels to watch or you can create a new Channel right now"

'lIB'
U kunt zelf een 'Channel' (kanaal of zender) aanmaken op Vimeo.com, of een van de duizenden
reeds bestaande kanalen bekijken van anderen.
Er zijn kanalen in allerlei categorieen: van animatie tot high-definition, van educatief tot comedy,
van wetenschap en technologie tot film en
muziek. Ga naar www.vimeo.com/channels om
te zien wat u interessant vindt De kans is klein,
maar mocht u niets vanuw gading vinden, dan
maakt u toch gewoon zelf een kanaal aan?

Muziek gebruiken in een film is iets vanzelfsprekends. Maar voor die muziek betalen spreekt
niet vanzelf. Wanneer moet dat wel, wanneer hoeft het niet en met wat voor rechten heb je eigenfr
precies te maken? Pieter Reintjes zocht het uit.

Hoe vrij is rechte
vrij?
Rechten en plichten
bij het gebruik van muziek

"De verwarring

ontstaat vaak

omdat mens en denken dat ze

Synchronisatierechten

reehtenvrije

reehten die u betaalt om

muziek gebrui-

zijn de

ken en dus geen reehten

muziek samen te mogen voe-

hoeven te betalen aan

gen met beeld. Meer niet. De

Burna", zegt Meryem Kara-

synchronisatierechten

voor

kus van online muziekuitge-

bekend repertoire

verij Allmusic.nl. "Er bestaan

altijd betalen aan Stiehting

versehillende

Stemra. De synchronisatie-

so orten reehten,

die op versehillende

momen-

moet

(ook wel stoekmuziek

websites gebruiken

genoemd)

de term

II

rechten voor librarymllziek

ten van toepassing zijn.Veel

kunt u betalen aan

royalty ji'ee music. Je betaalt

de uitgeverij. Een mllziekuit-

eenmalig en kunt dan de

geverij als Allmusic.nl han-

muziek downloaden.

Met free

teert diverse tarieven en

wordt bedoeld dat je na beta-

abonnementsvormen

ling vrij bent om de muziek

mee u muziek kunt kopen. U

te synchroniseren,

betaalt dan eemnalig voor de

dat wil

waar-

zeggen onder videobeelden

synehronisatierechten

te zetten. Maar daarmee zijn

de muziek daarna toevoegen

de openbaarmakingsreehten

aan uw film. Maar als de pro-

en de reproduetierechten
niet betaald."

nog

Hieronder vindt u de Z.g. "Onder voorbehoud" -lijst van Stemra. De werken en opnamen 0:: ~
Iijst kunnen njet legen de reguliere voorwaarden gebruikt worden in commercials, ondef'lll'"jsbedrijfs- of demonstratiefilms. Als u een of meer van deze werken en/of opnamen witt gebr!.:ice'"
kunt u een gewone aanvraag indienen bij Stemra. Vervolgens wordt uw verzoek voorgeJ.eg;: ~
de rechthebbenden die at dan niet hun goedkeuring kunnen geven. Er wordt dus van 9
::I:
geval bepaald of er toestemming gegeven wordt en welke vergoeding eventueel versch
.s
Het aanvragen van toestemming garandeert niet dat die toestemming gegeven wordt!
Oit overzicht is bijgewerkt tot en met 1 mei 2004; wijzigingen voorbehouden.

Avec Elegance
Be my love"
Ding Dong The Witch is dead
Candle in the wind
Electric Chair
Future
Follow the yellow brickroad·
Goodbye England's Rose
Have yourself a merry little Christmas·
Hi liIi hi 10·
How about you~
Kiss to build a dream on"
Lara's theme (Or. Zhivago) a.k.a Somewhere my love"
La Samba
La Cathedrale
L'Amour est mort
Mal Quarante
Ne me quitte pas
Partyman
San Francisco"
Sans Exigence

BreI
Brodskyl Cahn
Harburgl Anen

Johnl Taupin
Prince
Prince
Harburgl Arten
John! Taupin
Blane! Martin
KaperJ Deutsch
Harburgl Men
Hammersteinl RUbyl Kalmer
Jarrel Webster
Oldham
BreI
Brei
Brei
BreI
Prince
Kaperl Jurmann
BreI

en mag

due tie wijzigt en er meer of

gebruikt, bepalen de afspra-

opnieuw

mindel' muziek wordt

ken met de uitgeverij of

synchronisatiereehten

II

(of aanvullende)
be=,-
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ieven voor algemeen

productie

in de openbaarheid

omdat ze gewoon niet weten

een boete."

~~ruik zijn vaak weer anders
.:::......
de tarieven voor het

komt", zegt Meryem. "Als je

dat ze moeten betalen. Ze

Let op' Filmmakers rue

film bijvoorbeeld

denken dat ze alles geregeld

muziek kopen, hoeven niet

~ruik

van muziek in com-

een beurs, op tv of op inter-

hebben als ze bijvoorbeeld

altijd naar Buma. Zolang een

-=xials

voor raruo en tv.

net. Van openbaarmaking

royalty Fee music hebben

componist

ook sprake bij wachtmuziek

gekocht. Een andere oorzaak

schreven bij Buma, hoeft de

via de telefoon en achter-

is dat bedrijven vaak niet

openbaarmaker

grondmuziek

weren wat Buma is en doet.

baarmakingsrechten

Maar wie niet betaalt, riskeert

len. Maar als ruezelfde com-

--:_, is belangrijk

de voor-

:ll£den en tarieven goed
.:

r re lezen voordat u

~:uiek

downloadt

en

:;:=" ruikt. Staar u niet blind
• e tern1 free.

draait op
is

in winkels of

winkelcentra.Als

het gaat om

openbaarmaking

van muziek.

of dit nu in combinatie

niet staat ingegeen opente beta-

met

beeld is of niet, dan heb je te

PENBAARMAKINGSRECHTEN

Waar Buma opkomt voor de

Zolang u de muziek gebruikt

belangen van de componist, is

r eigen filmproducties
=e

maken met Buma en SENA.

die

in de openbaarheid
men, is het betalen van de

>'Jchronisatierechten
.:

vol-

nde. Op het mon1ent dat

== iilm

Allmusic.nl is een muziekuitgeverij

die muziek uitsluitend

online

aanbiedt, dus niet op cd. De uitgeverij behartigt de belangen van
vele nationale en internationale
muziek downloadt

componisten en artiesten. Wie

betaalt via een abonnement of via een tarief-

SENA de organisatie rue

structuur. Er is ook een speciale regeling voor lowbudgetproduc-

opkomt voor de belangen

ties.

van de muzikanten

Allmusic werkt internationaal

en produ-

vanuit landen als Nederland, Enge-

land, Belgie, Duitsland en Amerika, en vertegenwoordigt

centeno Een raruo in een
bedrijf valt onder openbaar-

libraries

of we I organisaties die muziek verzamelen en de verkoop ervan
overlaten aan uitgevers. Deze zogeheten stockmuziek bevat geen

in de openbaarheid

making en dus onder Buma

bekend repertoire en wordt speciaal gemaakt voor commercials,

mt moet u openbaarma-

en SENA, maar werknemers

films, etc. Behalve muziek verkoopt Allmusic ook geluidseffecten,

in darzelfde bedrijf die naar

via een 0900-nummer. Voor het gebruik betaalt u eenmalig en u

rechten betalen aan de
~

-ers van de muziek, via

-~niging
__

Burna. Burna is

oor de overheid aange-

---ezen monopolist

rue voor

hoeft niet naar Buma, Stemra of SENA. Op termijn wil Allmusic

hun eigen iPod luisteren

ook videomateriaal

niet."
In Nederland

wordtVereni-

ging Buma strenger, volgens

__ eling van de betaalde

Meryem.Veel

: nbaarmakingsrechten

filmmakers blijken namelijk

bedrijven

en

=oer ZOl"gen.Elk land heeft

niet te betalen. "Dat heeft een

= eigen

paar oorzaken. Bedrijven

'Burna'.

-Buma komt in beeld als de

gaan verkopen.

betalen bijvoorbeeld

niet

allmusic.nl
library

music direct

online

beschikbaar
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porlist zich later alsnog

het land van openbaarma-

sloten zijn), of aan de Buma's

ten aan Stemra, degene die

inschrijft, moet de filnU11aker

king. De Buma's van de ver-

die de andere componisten

de film in de openbaarheid

die zijn film in de openbaar-

schillende landen verrekenen

en uitgeverijen

brengt betaalt openbaarma-

heid brengt wel rechten gaan

de betaalde rechten in princi-

woordigen.

betalen. Het vervelende

pe onderling. Als u een pro-

en

vertegen-

kingsrechten

aan Buma. Dat

kan dezelfde instantie of per-

lastige is dat die muziekwer-

ductie maakt voor een klant

ken met terugwerkende

in Duitsland, dan moet de

Wie zijn of haar filmproduc-

kracht alsnog bij Buma wor-

klant die de film in Duitsland

tie op een dvd zet, moet

Op het moment

den aangesloten; Buma kijkt

openbaar maakt in Duitsland

reproductierechten

en maakt, krijgt u te maken

niet naar de afspraken die in

betalen aan de GEMA. De

Er is een groot verschil tussen

met reproductierechten.

het verleden zijn gemaakt

GEMA betaalt de betreffende

reproductie

cieel moet de perser die de

gelden of rechtstreeks aan de

king. Degene die een film

dvd's fabriceert vragen am

de componist.

uitgeverijen

reproduceert

een 'bewijs van toestenuning'

In principe geldt: betalen in

(als die bij de GEMA aange-

tussen de filmvroducent

en

en componisten

soon zijn, maar dit hoeft
natuurlijk niet.

betalen.

en openbaarmaof laat reprodu-

ceren betaalt reproductierech-

dat u kopieOffi-

dat u hebt aangevraagd bij

* U maakt een korte speelfilm met muziek van een (on)bekende
componist. U downloadt

* U maakt een vakantiefilm zonder muziek, voor eigen gebruik
binnen uw gezin. Omdat u geen muziek gebruikt, betaalt u geen
rechten.

* U gebruikt in dezelfde vakantiefilm (voor vertoning in het gezin)
een stukje muziek van Marco Borsato. U betaalt nog steeds geen
openbaarmakingsrechten,

maar wel synchronisatierechten.

U

moet aan Stemra doorgeven hoeveel second en van welke track
u gebruiken wilt. en omdat het een bekende artiest betreft hebt
u toestemming

- Voor de vertoning binnen de club moet u openbaarmakingsrechten betalen aan Buma.
- Ais u naderhand besluit de film op internet te zetten, hebt u al
betaald voor de synchronisatierechten
openbaarmaking

synchronisatierechten

- lemand koopt de dvd op de braderie en speelt hem thuis af. Hij
of zij is niemand iets verschuldigd.
- lemand koopt de dvd op de braderie en speelt hem af in een
winkel of op een beurs. Hij of zij moet dan voor de openbaarmaking betalen en dat zelf via Burna regelen. U hoeft niets te doen.

hebt u al betaald. Voor de openbaarma-

king hebt u een regeling getroffen

met Buma. Voor het ver-

vaardigen van de kopieen moet u een regeling treffen met

van Stemra mag de dvd wor-

ductierechten betalen aan Stemra.

binnen de videoclub.

* Uw speelfilm heeft succes en dus produceert u 500 dvd's. De

de synchronisatierechten.
den geperst. Voor het vervaardigen van kopieen moet u repro-

op internet. Dit bed rag zal hoger zijn dan wat

u moest betalen voor vertoning

Stemra, omdat het een bekende artiest betreft. U betaalt voor
- Met een bewijs van toestemming

(dat is immers eenmalig).

U moet nu met Buma een (nieuwe) regeling treffen voor de

to. Van deze film maakt u vervolgens 5000 kopieen op dvd, die u
nodig van

betalen aan Allmusic.nl (eenma-

lig).

* U maakt een fraaie reisreportage met muziek van Marco Borsa-

- Voor het gebruik van de muziek hebt u toestemming

via Allmusic.nl

op internet te zetten.
- U moet synchronisatierechten

nodig.

verkoopt op een braderie in uw woonplaats.

de muziek bijvoorbeeld

en vertoont de film binnen uw videoclub. Daarna besluit u hem

Stemra.

*

Uw film bevat muziek van een onbekende artiest, maar ook een
stukje muziek van Marco Borsato. De synchronisatierechten
de librarymuziek

kunt u betalen aan de muziekuitgeverij.

de synchronisatierechten

van
Voor

van het nummer van Marco Borsato

moet u contact opnemen met Stemra. Ook voor het vervaardigen van de kopieen moet u een regeling treffen met Stemra.

Stemra. Op dit bewijs moet

ra. Ook voor deze categorie

staan dat de synchronisatie-

regelt Stemra de reproductie-

rechten zijn betaald en het

rechten.

moet een overzicht bevatten
van de gebruikte

muziek-

stukken. Heeft de producent

Het is logisch dat bijvoor-

een licentieovereenkomst,

beeld omroepen

dan

met Vereni-

wordt vaak om een kopie

ging Buma een regeling tref-

hiervan gevraagd.

fen voor de openbaarmaking
van film- en videoproducties.
Ze betalen een bepaald

Stichting Stemra regelt dus

bedrag en zorgen voor een

de reproductierechten,

lijst met gebruikte

maar

muziek-

ook de synchronisatierechten

stukken. Op basis van die lijst

van bekend repertoire.Voor

vindt vervolgens betaling en

reproductie

en voor synchro-

nisatie hebt u altijd eerst toestenuning

nodig van Stemra.

uitkering plaats.
De videowebsite YouTube is
ook een uitzonderlijk

geval.

Stemra werkt met een zoge-

Deze organisatie heefi: een

noemde 'onder voorbehoud'-

regeling getroffen met PRS,

lijst. Niet alle makers willen

de Engelse Buma. Daardoor

namelijk dat hun muziek

is de openbaarmaking

wordt gebruikt in allerlei

geld. Toch is het ook bij You-

filmproducties.

Tube belangrijk

voorhand

Zij maken op

bezwaar tegen

gere-

om de voor-

waarden goed te lezen voor-

gebruik in bijvoorbeeld

dat u een productie

tabaksreclames, bedrijfSfilms

uploaden.

over de cosmetica-industrie

Ook de NOVA, de Neder-

of pornofilms.

Jandse Organisatie van Audio-

Stemra toetst

gaat

het verzoek tot gebruik en

visuele Amateurs, heeft afspra-

\'erstrekt vervolgens al dan

ken gemaakt met Buma.

niet een bewijs van toestem-

Zodoende

nung.

openbaarmaking

zijn de rechten van
gedekt voor

Het mag duidelijk zijn dat de

de filmfestivals die de NOVA

tarieven die betaald moeten

organiseert.

worden voor deze rechten in

Muziek combineren

het geval van hitmateriaal

beeJd, het is en blijft een inge-

\'eel hoger liggen dan bij

wikkelde materie. Samengevat

librarymuziek.

komt het erop neer dat u met

Om het nog ingewikkelder

het kopen van royalty free music

[e maken: er zijn onbekende

nog niet vrij bent in het

componisten

gebruik ervan. Als u de een-

die niet zijn

aangesloten bij een muziekuitgeverij maar wel bij Stem-

met

malige synchronisatierechten
hebt betaald, moet u bij openbaarmak.ing nog rechten betaJen aan Buma. En gaat u uw
film ook reproduceren,

De complete

'ondervoorbehoud'-

lijstvan Stichting Stemra vindt u

dan

wi! Stellli'a de reproductierechten met u afrekenen.

*

opwww.digitalmovie.nl.
Gratis voor abonnees!

Info: www.allmusic.nl.
www.bumastemra.nl,

www.sena.nl

Video publiceren op uw eigen website

Publiekstrek

r

Publiek trekken met zelfgemaakte films is vandaag de dag geen enkel probleem meer. Er zijn
heel veel videosites waar u uw creaties kunt laten zien, zodat de hele wereld ervan kan genieten.
Nog leuker is het natuurlijk om de films op uw eigen website te zetten. Rinie Hooijer laat zien
hoe u dat met de juiste software eenvoudig en snel voor elkaar krijgt.

Dat het online publiceren
video niet ingewikkeld

van

is,

mogelijk mensen de films

Windows

zonder problemen

download en op

in de

profiel bepaalt onder meer de

Media Encoder

resolutie, de bitrate en de fra-

wordt wel bewezen door de

browser kunnen bekijken. De

www:rnicrosoft.nl.

duizenden

meest gebruikte

ware laat zich eenvoudig

de resolutie op internet is

installeren. Na het opstarten

320 x 240 pixels met een fi-amerate van 25 fPs voor stan-

privesites met

videoforma-

De soft-

merate. De meest gehanteer-

films. En dat dit bijna hele-

ten voor internet

maal gratis of zeer goedkoop

MOV en Flash.

klikt u op Convert a file en

te realiseren is, is mooi mee-

Om de originele bestanden

kunt u een bestand selecteren

daardvideo en 320 x 180

genomen.

naar deze formaten

dat u wilt converteren.

pixels voor breedbeeld. De

Om films op een

website te kunnen

zetten

zijn WMV,

te con-

U

verteren kunt u een video-

kunt aangeven waar het

moeten ze eerst geschikt

encoder gebruiken.

geconverteerde

worden gemaakt voor inter-

van de tien gevallen beschikt

worden geplaatst en u kiest in

net. Dit is no dig om twee

u daar al over, omdat hij zit

her volgende scherm bij

kbps) betekent een betere

redenen.

ingebouwd

Content

kwaliteit, maar om deze beel-

Ten eerste zijn de originele

pakket. Als u de montage

optie Web server. Daarna

den goed te kunnen bekijken

videobestanden

exporteert,

kunt u een profiel kiezen. Dit

is welminimaal

vastgelegd in

In acht

in uw montagekrijgt u vanzelf

een resolutie van 720 x 576

een overzicht van de diverse

pixels en in het AVI-formaat.

bestandsformaten.

Dat maakt ze veel te

geen montagepakket,

omvangrijk

kunt u voor WMV en Flash

om ze in korte

gratis encoders downloaden.
Wilt u per se MOV-besran-

kunnen

den hebben, dan moet u
QuickTime

uw eigen website hoog

opwaarderen

oplopen, waardoor u bij uw

versie.

distribution

voor de

hoge bitrate (hoger dan 384

een kabel- of

dan

tijd te kunnen downloaden
de kosten voor het

de kwaliteit van uw film. Een

bestand moet

Hebt u

en dus te bekijken. Daarnaast
dataverkeer bij publicatie op

bitrate is zeer bepalend voor

voor 29,99 euro
naar de Pro-

provider een ander abonnemoet betalen. Ten tweede

WINDOWS MEDIA
ENCODER

wilt u bestandsformaten

Om bestanden naar WMV

gebruiken

converteren

ment moet afsluiten of extra

waardoor zoveel

te

kunt u de gratis

Met de gratis Windows

Media Encodervan

doen dan alleen videobestanden

Microsoft

converteren

kunt u meer

naarWMV.

Om uw familie en vrienden te laten meegenieten van wat er bij u
thuis gebeurt, hebt u drie dingen nodig: een computer waarop
een videocamera of webcam is aangesloten, de gratis Windows
Media Encoder van Microsoft en verbinding

ADSL-aansluiting

nodig. Een

lage bitrate Oager dan 384
kbps) betekent minder kwalite it, maar daar staat tegenover dat ook gebruikers van
een modem

afspelen, omdat het hele

hebt gecontroleerd,

bestand eerst moet worden

bent u klaar voor de uitzending.

- Start de Encoder.

gedownload.

- Dubbelklik in de wizard op Broadcast a live event.

FLV-bestanden

- Selecteer bij Video and Audio het Capture Device dat u wilt
gebruiken. De beschikbare opties worden getoond. Klik op Next.

of een ISDN-

kunnen bekijken. Daar komt
bij dat de bestanden kleiner
van omvang zijn en dus minder dataverkeer vergen. Zien
de beelden er bij een lage

een Flash plug-in is gei'nstal-

- In dit venster kunt u desgewenst de poort voor het datatransport aanpassen. Klik op Next.

leerd. FLV-bestanden

- U kunt nu aangeven hoe de audio of video omgezet moet worden. De keuze wordt bepaald door de verbindingssnelheid

van

de ontvanger. In het kader Data transfer rates kunt u zien wat

merate verlagen naar 15 fps.
In de volgende stap kunt u
ingeven, die

en MOV-

gressive streaming. Dit bete-

geschikt is voor uw doelgroep. Klik op Next.

kent dat ze al bekeken kunnen worden zonder dat ze

kunnen uitzenden. Klik op Next.

kunt u het best eerst de fra-

net als WMV-

maken,

bestanden, gebruik van pro-

- U kunt het event opslaan als een bestand om het nog eens te

bitrate niet goed uit, dan

kennen dit

nadeel niet, maar kunnen
alleen worden bekeken als er

- Selecteer Pull from Encoder en klik op Next.

aansluiting de beelden goed

extra informatie

lang voordat de kijker ze kan

met internet.

Ais u de Encoder hebt ge'installeerd en de werking van de camera

- Desgewenst vult u hier gegevens in die zichtbaar worden in de
Windows Media Player. Klik op Next.

helemaal binnen zijn gehaald.
Met de Free Video To Flash

- Een overzicht van de gekozen instellingen wordt getoond. Vink
Begin broadcasting aan en klik op Finish om de live uitzending
te starten.

Converter

kunt u beide

bestanden

maken. Na het

Rest u nog de ontvangers het internetadres op te geven, zodat ze

opstarten selecteert u alle

afspelen in de Windows

het event in de Windows Media Player kunnen bekijken. U kunt

bestanden

Media Player. U kunt hierbij

de URL aflezen onder Connections als de uitzending is gestart.

teren. Desgewenst kunt u de

wordt getoond

tijdens het

die u wilt conver-

fihn nog trimmen

denken aan copyrights, de
vanaf camera of computer-

script een actie worden

het bestandsformaat

van de maker. In principe

scherm en er live mee kunt

gekoppeld. Hierdoor

juiste instellingen

bent u nu klaar onl het

uitzenden

titel van de film of de naam

bestand te converteren.
gebeurt automatisch

Dit

op internet

(zie

kader).

als u in

eJ\1:rainformatie

kunt u

tonen tijdens

om daarna
en de
te kiezen.

Een aantal instellingen, zoals

het afspelen van de video

voor You Tube, hoge band-

(tekst, afbeeldingen

breedte en Google Video, zijn

of audio).

Een groot aantal montage-

vinkje zet bij Begin conver-

FREE VIDEO TO FLASH
CONVERTER

ting when I click Finish. Wilt

Lange tijd was de Riva FLV

maken van Cue Points.

passen door resolutie, bitrate

u de instellingen toch nag

Encoder

Flashbestanden

en framerate te veranderen.

aanpassen, zet dan dit vinkje

encoder voor het omzetten

in tVv'eeformaten: SWF en

Handig is oak dat u het

niet maar klik wel op Finish.

van videobestanden

FLV Bij een SWF-bestand

uiterlijk van de FlashspeJer

Als u dan in de navigatiebalk

Flash-formaat

wordt de video samen met

kunt aanpassen door op Play-

op Properties

Inmiddels zijn er meerdere

de Flashspeler meegestuurd.

er te klikken. De Free Video

aile instellingen nog eens

op internet te vinden, maar

Hierdoor

bekijken en eventueel veran-

een van de betere is toch wel

in of Flashspeler niet nodig.

deren. Daarna kunt u het

02 de Free Video To Flash

SWF-bestanden

het volgende scherm een

klikt, kunt u

de enige gratis
naar het

(FLV).

pakketten

ondersteunt

al voor u gedefinieerd. Maar

al het

komen voor

is een aparte plugzijn handig

Converter, die u kunt down-

om te gebruiken

groene knop te klikken.

loaden op

die niet langer duren dan tien

01 Als u presets aanpast in de

www.dvdvideosoft.com.

seconden. Bij grotere bestan-

Windows

Videobestanden

den duurt het nanlelijk te

encoderen

starten door op de

Media Encoder

ornzetten

kunt u die onder een nieuwe

naar Flash heeft een aantal

naam opslaan. Hiermee

voordelen. Flashbestanden

bespaart u een hoop tijd als u

worden door aile browsers

meerdere bestanden

wilt con-

kopieren en kunnen interac-

Windows

tiviteit bevatten. Die interac-

dat u er niet aile en bestanden
maar

hem ook kunt gebruiken
videobeelden

op te nemen

om

Download codesen bekijk
voorbeelden in de online uitgave
op www.digitalmovie.nl.
Gratisvoor abonnees!
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nlee kunt converteren,

bij ftlmpjes

afgespeeld, zijn lastiger te

verteren. Het leuke aan de
Media Encoder is

u kunt ze eventueel nag aan-
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tiviteit wordt verkregen door
Cue Points in de video te
plaatsen.Aan

zo'n Cue Point

kan door middel van een

02

In de FreeVideo To FlashConverter kunt u zelf het uiterlijk van de
Flashspelerbepalen.

.

To Flash Converter

..-

zet daar-

na de bestanden om en gene-

-1-,

3~

c.-._~~ p-_

reert de gekozen speler. Er

ler kunt gebruiken

'~--~
r_

•

(eveneens

gratis te downloaden
.--~_

in de

online uitgave). 05

worden een style sheet aan-

Gebruikt

gemaakt waarin het uiterlijk

ma WordPress, dan kunt u op

u het blogprogram-

wordt bepaald en een

06 www.wordpress.org

HTML-bestand,

ins downloaden

zodat u

plug-

waarmee u

meteen het resultaat kunt

uw films snel in diverse

zien. De style sheet en het

bestandsformaten

HTML-bestand

Met de Pro-versie van QuickTIme kunt u films naarverschillende
bestandsformaten
exporteren.

kunt u daar-

online kum

zetten. De WordPress plug-in
van Kaltura en de video

na nog aanpassen.
MOV of Flash kunt u nu

de video direct moet starten

QUICKliME PRO ENCODER

online zetten door ze te

of niet. De codes voor de

zijn het uitproberen

03 De QuickTime

uploaden naar een videosite.

verschillende

waard, en kunnen ook links

Encoder kost 29,99 euro en

U kunt ze ook op de FTP-

ten vindt u als abonnee, com-

bevatten naar videobestanden

is verkrijgbaar

via

server van uw provider plaat-

pleet met voorbeelden

op andere websites.

www.apple.nl.

Het voordeel

sen, zodat u ze kunt gebrui-

links naar alle in dit artikel

van deze encoder is dat u

ken op uw eigen website.

genoemde

naar verschillende

Er zijn verschillende

online uitgave op

Als u slechrs af en toe een

www.digitah110vie.nl.

videobestand

Het is ook mogelijk de codes

u prima uit de voeten kun-

formaten

Pro

bestands-

kunt exporteren.

U

opent hiervoor een videobe-

lijkheden

moge-

om uw films op

uw website te tonen. Maakt

bestandsformaen

plug-in van Oliver Wunder
zeker

software, in de

op 04

online zet, zult

nen met bovenstaande

oplos-

stand en kiest vervolgens in

u geen gebruik van een blog-

te genereren

het bestandsmenu

programma

www.freevideocoding.com.

singen. Dat wordt al snel

U moet daama wel handma-

anders als u regelmatig films
op uw website wilt plaatsen.

Exporteren.

de optie

U kunt dan een

bestandsnaam

opgeven en

(Content

of een CMS
Management

System), dan kunt u ervoor

tig de bronco de en het java-

kiezen naar welk formaat u

kiezen om een stukje

script aanpassen, zodat u bij-

Om overzicht te houden

wilt converteren.

Behalve

HTML-code

voorbeeld

moet u de bestanden

naar QuickTime

MOV kunt

uw webpagina's. Deze code

categoriseren,

linkt naar de videobestanden

u natuurlijk

u bijvoorbeeld

ook naar FLV

op te nemen in

uw eigen Flashspe-

dan

en daarbij wilt
ook dat Google

met Cue Points, AVI,

en geeft aan welke speler

ze goed kan indexeren.

MPEG-4

moet worden gebruikt en of

Bovendien

en iPhone exporte-

wordt het allemaal

n6g leuker als bezoekers ook

ren.

films op uw website kunnen

Door op Opties te klikken
r W;nd~ws
Medla

kunt u de instellingen veran-

r

(\','1>1(\1 WI.tA)

zetten. Daardoor

Flash{SWF}

groeit uw

Ii' FI~sh{FLV)

deren. U kunt de gewenste
CODEC

(" OuickTiml':
r

iMOV)

Rul(RMJ

selecteren en reso-

lutie, bitrate of framerate aanpassen. Daarnaast kunt u ook

Enl'"l "~e(b Fde louticn
{url}:
ChMse

Pubhslung

Co Em!led

site immers, en het aamal
bezoekers dus ook.

wereld gebruikt

!hl:lp:/Iwww_dvscene.nVdigitalrnovi.

Sl}~e

De Flashspelervan
Jeroen Wijering is gratis
en wordt over de hele

Om dit te kunnen

..

realiseren

hebt u een CMS voor video

1M Plil}'I!f

(" LmkloPiayet(lromlmageorlexlJ

nog gebruikmaken

van diver-

se filters om effecten als ruis,
kleurtint

of relief op de film

los te laten.
De QuickTime

Pro Encoder

is kwalitatief zeer goed, al
kunt u niet meerdere bestanden tegelijk omzetten

MediaPlayel'Mdth

~

M'XtiaPiayerHeillht

~

r

LrnktClP0p-Up

r

link to Em~ed<led

Player (from image)

Ca:r~"TlOll pia';,f SIX.S are
l6Ox12{l
240x135 {169'f11d,!screen}
2-Wx180
J~QxlSO(16
9 ..o:resere~ni
J20x240
lWxO(auaoo]
24Oxn(audio)
32Ox1l(.lIudio)

r.

High

r

I.ledium

•

CreateaCustomlzedToolbar
fOf your Site

~
~

r Lo....
li'Ves
r No

en

• SuPFMfer

.::rW.M~~~Cfld,t.=Nlh'i<'mu<W>9yout ••• ~ify"".ohrt

~;If\.JiI'IO<tfl;}fut<CJO'j'Itl.~_~lh-.GdltlelFdi:.~fcf"""e

geen templates met persoon-

in/CtmOb<;ntn(<md"~lCNIh"".
• AUlOlnOtJtu!tulOl,cnofwi:flhorhei9htd~e<l6enlcnkrmot.

lijke instellingen

opslaan.

Freevideocoding.com
biedt een handig
hulpmiddeltjeom
codes voor video te
genereren.

HTML-

• Ol'l>Cn.1Titl•• ndLink •••"t't~u

•• n'F«ifyyo~,_.

Erzijn veel video plug-ins voor het blogprogramma
Word Press.
Een goed overzicht vindt u op www.lorelle.wordpress.com.

07
Een goede video
plug-in voor
Joomlais
hwdVideoShare.
Bezoekers
kunnen video's
uploadenen
waarderen.

-----------------

TOP MUSIC VIDEOS
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PHP Melody draait nagenoeg

~

op elke hosting-omgeving

en is erg

goedkoop. UwCMS is al direct gevuld met duizenden
muziekvideo's.

nodig. Maakt u voor uw

www.phpsugar.com).Dit

website al gebruik van een

CMS is z6 gei:nstalleerd op

CMS, dan moet u eerst

de meeste webservers, en het

nagaan of daarvoor 07 video

enige dat wordt vereist is een

plug-ins beschikbaar zijn.

Mysql-database.

Voor Drupal en Joomla zijn

hebt u mete en een volle

die eenvoudig te vinden.

videobibliotheek,

Sonunige

staan maar liefst 2500 links

zijn gratis, andere,

Na installatie
want er

zoals Seyret en hwdVideo-

naar muziekvideo's

Share voor Joomla, kosten

Tube in (te verwijderen

een paar tienties. Om een

ze niet wilt gebruiken). Met

CMS te kunnen

PHP Melody kunt u niet

draaien hebt

op Youals u

u wel een Mysql-database

alleen zelf eenvoudig video-

nodig, maar veel providers

bestanden uploaden, categori-

bieden die standaard aan bij

seren en van commentaar

hun webhosting.

voorzien; ook de leden van

Hebt

uw conmmnity

11

geen CMS voor uw

hebben deze

website of wilt u alleen een

mogelijkheid.

videosite starten, clan is 08

daarbij niet uit of de video-

PHP Melody een goed alter-

bestanden van eigen makelij

natief (29 euro,

zijn of op YouTube staan.

Het maakt

*

Verover gratis een miljoenenpubliek

Online vi eo dele
Er verschijnen steeds meer videosites

a la YouTube, waar

u uw videocreaties kunt tonen aan de

rest van de wereld. En dat betekent een potentieel miljoenenpubliek. Om het helemaal mooi te maken
hoeft u er ook nog eens geen cent voor te betalen. Rinie Hooijer verkende de mogelijkheden.

Internet begint steeds meer

maak, maar er zijn ook film-

YouiD ~~,~;'~

\\'~r.l"""ja IJtee~3Ih'l$

Home

op een grote televisiezender

pjes die producten

te lijken, met duizenden

zen, politiek getint zijn, een

ver-

muzieknumrner

kunt afstenmlen. Het was al

moten, wereldwijde

mogelijk om er de gewone

men aan de kaak stel1en of te

tv-uitzendingen

gruwelijk zijn om te bekij-

omroepen

te bekijken, maar

door de komst van video-

Kanalen!

aanprij-

schillende kanalen waarop u

van diverse

Video's

proble-

ken.

HD-test·,920x10S0

1\'Illlslrniel,.'W;

Sommige video's worden zel-

websites waar particulieren

den bekeken, terwijl andere

gratis videobestanden

meer dan twee miljoen keer

kunnen

videobeelden

op het web

vertienvoudigd.

I

zijn zelfs in het journaal.
Op een videowebsite

moet u

omdat ze een win-winsituatie

zich eerst aanmelden

voordat

zijn voor zowel de provider

u kunt uploaden. Dit gebeurt

als degene die er video's

op uw persoonlijke

plaatst. De provider verdient

Hier kunt u bijvoorbeeld

geld aan advertenties

titel aan de film geven, bepa-

het grote aantal bezoekers dat

RIJ1:iu.j!
RAW·ilnun:t

Ml)..test.'920x10a0_l~'"

n1

TOIG·.otgl1:doQ04dec20080&39:36PST

Tij.:l:06:35

AUlUll:fflnClk.t.n:2

B~oor<'l.lmg:

Rudin.!!

Ruetl$.!l

Ui!:tnCtn:OpenbNr

RAW·~uunll: HQ-tesl·12l10x120.Uv

gevolgen

sites zijn zo imrnens populair

door

g.~lin~r

\fot:.n~,n:Openbllar

websites, en

hebben of interessant genoeg

video sharing

Ti;ll.OO':OC1

Rtattin:v:

,

i~IIS:O.n:ll""''''YC''T~~~

pjes zien we dan ook terug
als ze verstrekkende

De zogeheten

t
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AatQ!hrtl'lOtl:tkltl:O

I:~~~~;!~~~::~
!

worden aangeklikt. Die filmop verschillende
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uploaden is het aanbod van
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YouTube biedt veel extra opties om uw account en persoonlijke
pagina aan te passen.

pagina.
een

len of het een privefilm is of

de site trekt, wie er zijn of

dat iedereen hem mag bekij-

haar video's uploadt kan gra-

ken en een categorie kiezen

tis een miljoenenpubliek

waarin de film moet vallen.

bereiken.
De filmpjes op videosites
bevatten de meest uiteenlo-

Daarna kunt u het video be-

pende ondelwerpen.

stand selecteren en uploaden.

De

meeste zijn bedoeld voor ver-

Afhankelijk van de videosite

HD-video is nog niet de sterkste kantvan
na conversie erbarmelijk

slecht.

YouTube; de kwaliteit

is

mogen de films maximaal

schillende landen actief en

tussen de 500 ME en 1 GB

hebben dan ook Neder-

in omvang zijn. Het bestands-

landstalige sites. am

formaat is meestal WMV,

kennen wat er allemaal

te ver-

MOV, FLV of MPG, en u

mogelijk is met een gratis

mag er zoveel uploaden

account, bekeken we vier van

als u

wilt, want daar leven de video-

de populairste

tien videosites.
FILMS EN TV »

sites van. Sinds kort is het bij
verschillende

sites ook moge-

lijk om video in HD-formaat

De bekendste

te uploaden. De gehanteerde

videowebsite

resolutie is dan altijd 1280 x

account is gratis, u kunt er

AUTO-MOTOR»

»
I~UZiel\:vicleo's, "'e-<lptreden~
blCltmge
en front rQW ~ows
Viln/lrofuSlCll'lalliofilT1ilteUrl

Altsovern"?uwe
Mou<le
voeltlJi;len met ~r lIf hOlee
wllIien,meteenspon;iefl>f
. elegantbfilkter.

en grootste
isYouTube. Een

720 pixels, want die resolutie

tot 1 GB per fihnpje uploa-

gebruiken

de Amerikaanse

den en er zijn tal van moge-

omroepen

voor hun HD-uit-

lijkheden

GAMES

WEBCAM EN VLOGS

»

Oebesteenfidltstegarmo-

»

Oemeestbekende
beroem;heden
ODOalfTRlticn

molTlV1ten (Wow, 8F2. Qllake
')

Dailymotion biedt zoveel verschillende kana len, datje er vakantie
voor moet opnemen om ze allemaal te kunnen bekijken.

om uw voorkeuren

kenbaar te maken in het

zendingen.
Als uw films eenmaal op een

Nederlands. U kunt uw

videowebsite

account koppelen aan uw

staan, zijn ze

meestal alleen direct na het

weblog, een profielpagina

upload en zichtbaar op de

aanmaken met uitgebreide

homepage

MUZIEK

•• Kllltefi'nso""rvdlKttllldoor
stud,mten,
fr~ancefs
of
professi:ma!s

gegevens over uzelf of uw

onder het kopje

Nieuw,Vandaag

of Recent

website en u kunt uw start-

Geiipload. Wordt uw film

pagina binnen YouTube zelf

vaak bekeken, clan is hij terug

inrichten

te vinden onder Stijgende

De filmpjes kunt u delen met

en vormgeven.

Video's of Populairst.

iedereen, of afSchermen voor

am

privegebruik.

meer bezoekers naar uw

De videowall

01

U kunt zich

van Dailymotion

is een leuke manier om uw filmpjes

aan te prijzen op uw eigen website.

uw eerste film niet groter

werkt. Let goed op bij het

abOlmeren op verschillende

mag zijn dan 150 ME oOan-

invullen van het registratie-

websites, kunt u de HTML-

kanalen of films als favorieten

ger mag duren dan 20 rninu-

formulier,

code gebruiken

opslaan.YouTube

ten. Wilt u dat wel, dan moet

yens zijn mete en na het

films te lokken via andere
waannee

u

kent geen

want deze gege-

de film kunt insluiten. Deze

apart kanaal voor HD, maar

u de status van motionn1aker

uploaden van een videobe-

code wordt meestal naast of

het is wel mogelijk om HD-

krijgen. Daartoe worden uw

stand zichtbaar. U kunt lid

onder het filmpje getoond

video te uploaden in een

films op creativiteit beoor-

worden van groepen of films

tijdens het aiSpelen, en is te

resolutie van 1280 x720. Ons

deeld door het teanl van Dai-

aan uw eigen kanaal toevoe-

HDWMV-bestand

lymotion.

gen. 03 Leuk is de mogelijk-

herkennen
Embed-tag.

aan de Object-

of

U kunt de code

ook gebruiken

om de film op

werd door

Bent u eenmaal

YouTube omgezet naar Flash;

een motionmaker,

van de oorspronkelijke

filmpjes uploaden in HD-

videowall 04 te maken, die u

kwa-

dan kunt u

heid om een geanimeerde

uw eigen website te plaatsen.

liteit bleef weinig over. 02

kwaliteit met een maximale

vervolgens op uw eigen web-

Bij veel videobestanden

en

Het testbestand in de resolu-

omvang van 1 GB. Afgaand

site kunt plaatsen. De collec-

grote bezoekersaantallen

heeft

tie 1920 x 1080 werd wel

op de getallen is Dailymotion

tie HD-video

geaccepteerd,

(nog) niet superpopulair

de beelden zien er minder

dit als grote voordeel dat u

maar als gewo-

of

is am'dig, maar

niet te maken krijgt met een

ne video in slechte kwaliteit

-bekend

te groot dataverkeer bij uw

weergegeven. Als het HD-

landse internetters.

provider.

bestand in de juiste resolutie

bekeken filmpje heeft 20.000

Een goed overzicht van video-

staat (1280 x 720), verschijnt

views, daarna zakt het snel af

websites kunt u vinden op

er onder het filmpje de optie

naar een gerniddelde

om het in hogere resolutie te

200.

goed in elkaar. Aanmelden

Het kost even tijd om de

eenvoudig, en daarmee krijgt

www.uw-video-online.nl

of

op www.all-video-sites.com.

bekijken.

onder de NederHet best

van

goed uit als u ze fullscreen
aiSpeelt.

Deze Engelstalige website zit
is

Aile grote naJTIen, zoals You-

lastige navigatie onder de

u de mogelijkheid

Tube, MySpace, MSN, Daily-

knie te krijgen en erachter te

week 500 ME aan films te

motion en Yahoo, zijn in ver-

komen hoe alles precies

uploaden, plus een HD-video

om per

Hetspeciale

Wie een account heeft bij Vimeo kan zich op groepen abonneren,
zoals deze voorfilmmakers
en -liefhebbers.

HD-kanaal van Vimeo bevatalleen

de bestefilms

die

op de site worden geplaatst.

VIDDLER.COM

beeld met uw opm.erking.

en kanalen, waarop u zich

Onbeperkt

Die maakt het kijken naar de

weer kunt abonneren.

Er is

ME per video krijgt u als u

een widget maker om films

een account opent op Vidd-

zelfs hilarisch.

welke encoding settings u het

op andere websites te kUllilen

ler. Er worden veel verschil-

Als u een webcal11 hebt aan-

best kunt gebruiken. Wilt u

bekijken, en u krijgt een per-

lende bestandsformaten

gesloten op uw computer,

meer HD-films

soonlijk pagina waar al uw

cepteerd, m.aar geen HD-

kunt u opnamen

filius en favorieten keurig op

video. 07 Die bestanden wor-

direct op Viddler zichtbaar

per jaar (ongeveer 45 euro)

een rij staan. De kwaliteit van

den ol11gezet naar stan-

zijn.Worden

upgraden

de HD-video

daardresolutie.

bekeken, dan valt hier in de

in 1280 x 720 pixels. Er

ondergebracht

wordt duidelijk uitgelegd
welke bestandsformaten
worden ondersteund

er

en

uploaden,

dan kunt u voor 59,95 dollar
naar een Vimeo

Plus-account.

U mag dan

in groepen 05

is zeer goed;

uploaden en 500

geac-

Het leuke aan

filmpjes erg leuk, en sams

l11aken die

uw fih11pjes veel

zelfs fu1lscreen blijven de

Viddler is dat u in de F1ash-

toekomst misschien geld aan
te verdienen

onder meer tot 2 GB uploa-

beelden vrij van blokjes en

speIer commentaar

den, krijgt geen banners

aangenaam om naar te kij-

geven op de filmpjes. KOl11t

meer te zien en uw films

ken. 06 AIle HD-films

worden in een hogere kwa-

de originele forl11aten te

liteit afgespeeld.

downloaden.

De films kunnen worden

topsite!

zijn in

Kortom, een

08 kunt

door adverten-

ties voor, na of over uw film-

de speler vervolgens bij het

pjes he en te tonen. Dit pro-

punt waarop u dat commen-

ject is nog in een testfase,

taar hebt ingevoegd, dan ver-

maar u kunt zich al wel aan-

schijnt er een 'tekstballon'

l11elden.
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Viddler accepteert veel verschillende
gee •.•HD-video.

bestandsformaten,

maar
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Een leuke extra van Viddler: de optie om commentaarte
op de filmpjes.
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