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De interface 
 

Pinnacle studio is een video bewerkings programma. Het is eenvoudig in 

gebruik. In dit boekje behandel ik het maken van een film van het begin tot het 

einde. Dus vanaf de camera tot met menu’s op een DVD. 

 

De interface ziet eruit zoals hieronder. 

 

 
 

 
 

Project 
Om te beginnen gaan we naar de setup van de film. In het menu klikken we dan 

op project instellingen de bovenste. Dan krijgen we onderstaand menu. 
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We gaan een DVD maken dus zetten we project formaat op PAL breedbeeld. Dat 

is het formaat voor een DVD. Als we een Bleu ray willen maken dan zetten we 

hem op HD 1920x 1080/25p 

Rechts boven kunnen we instellingen 

voor een foto dvd opgeven. 

Hoe lang de foto zichtbaar moet zijn 

en hoelang de overgangen duren. 

Daaronder zie je de instellingen voor 

het hoofdmenu. Maar dat alles laten 

we zo staan voor onze film. 
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Film samenstellen 
We gaan nu een film monteren. 

Als we op dit envelopje klikken dan 

kunnen we naar de film map 

bladeren. We bladeren naar 

\Dierenpark Europa 2011\film. 

We klikken een filmfragment aan en 

dat word geopend. Als we daarna op 

envelop met pijltje omhoog klikken worden alle fragmenten ingelezen. 

We kiezen een fragment wat we in de film willen hebben. Als we op een 

fragment gaan staan wordt het rechts boven getoond en kunnen we het even 

afspelen. Zo kunnen we kiezen wat we wel en wat we niet in de film willen 

hebben. Het is altijd goed om daar even rustig over na te denken. We kunnen ook 

stukjes uit de fragmenten gebruiken. Daar komen we later op terug hoe dat moet. 

We slepen nu een fragment in de bovenste tijdlijn. Als we dat gedaan hebben, 

gaan we op de zelfde manier al de fragmenten erin slepen die we in de film 

willen hebben. 

Dat mag ook een andere volgorde zijn. Studio houdt bij welke we gehad hebben. 

Hij zet daar rechtsboven een oranje vinkje in. 

Als we een fragment hebben wat we niet helemaal willen gebruiken kunnen we 

daar stukjes afknippen. We gaan dan met de Afspeellijn op de plek staan waar we 

willen knippen. We kunnen de afspeel lijn beeldje voor beeldje verplaatsen. Met 

deze toetsen. 

 

Als we op de goede plek staan klikken 

we op het scheermesje en snijden film 

door. Nu kunnen we het stuk wat we 

niet willen verwijderen door het aan te 

klikken en op del te drukken. 

Zo kunnen we alles precies naar wens instellen. 

We kunnen ook foto’s tussen de fragmenten zetten. Dit 

kunnen bestaande foto’s zijn of een beeld uit de film. 

Bestaande foto’s slepen we er gewoon in. We doen dat als volgt. We 

klikken links op het fototoestelletje en bladeren dan naar de map met 

foto’s. We kiezen een foto en slepen die op de juiste plaats in de film  

 

 

Overgangen 
Nu gaan we de verschillende film en foto fragmenten mooi in elkaar over 

laten lopen. Hiervoor kiezen we het 2
e
 icoontje in de rij links onder de 
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filmcamera. We pakken de overgang van onze keuzen en slepen deze tussen het 

eerste en tweede fragment. Om deze overgang nu overal tussen te zetten. Gaan 

we op het eerste fragment staan en drukken CTRL-A nu zijn ze allemaal 

geselecteerd. Dan klikken we op de rechtermuisknop en kiezen voor 

rimpelovergang. Je ziet nu dat alle fragmenten nu een overgang hebben. 

 

Titels 
Wat is een film zonder titel dus we gaan nu een titel in de film plaatsen. We gaan 

met schuif van de afspeellijn naar het begin van de film. Dan klikken links op de 

knop met de T. We zien nu een hoop voorbeelden verschijnen. Deze zijn 

allemaal nog aanpasbaar. We kiezen een opmaak die wel bij onze film vinden 

passen. En slepen deze naar de lijn met de T onder in de tijdlijn. Dan ziet het 

eruit zoals hieronder.  

 
 

Als we nu dubbelklikken op de titel. Dan opent zich een venster waarin we de 

titel op allerlei mogelijke manieren kunnen aanpassen. Natuurlijk moeten we de 

tekst wijzigen. We klikken in de tekst en wissen deze daarna typen we een 

nieuwe in. Als alles naar onze zin is klikken we op OK. Het venster sluit zich en 

de titel is aangepast.  

We kunnen de titel langer of korter laten duren door deze langer of 

korter te slepen. Als we met de muis op het einde van de titel gaan staan 

kunnen we deze groter of kleiner maken (langer of korter laten duren). 
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Nu is het mooi als de titel niet zo plotseling weg is maar langzaam verdwijnt. 

Dit kunnen we maken door er een overgang achter te zetten. We kiezen een 

mooie overgang en slepen deze achter de titel. 

Geluid 
Nu gaan we onder de film een muziek stukje zetten. 

Het geluid van de film zelf wat overbodig is zetten we uit of heel zachtjes. 

Dat gaan we nu doen. We selecteren een clip op de tijdlijn en kijken hoe het 

geluid is. Stukken waar het geluid zachter mag, gaan we dat zachter zetten dit 

doen we met de oranje lijn. 

 
Als we met de muis op deze lijn komen veranderd de cursor in een pijltje met een 

luidsprekertje. Als we nu de linker muisknop indrukken en een klein beetje 

omlaag slepen zien we dat er een blokje op de lijn gezet wordt. Probeer nu alles 

zo te zetten zoals hieronder. 

 
 

Als je daarna afspeeld hoor je het geluid langzaam verdwijnen en een stukje 

verder weer langzaam terug komen. Hoe schuiner de lijn hoe langzamer het 

zachtjes wordt. Zo kunnen we al het geluid aanpassen. 

Nu gaan we achtergrond geluid toevoegen. Hiervoor klikken we op het Muziek 

icoontje (de onderste). Klikken weer op het mapje en bladeren naar de map 

dierenpark daar heb ik een muziekstukje in gezet. We slepen dit stukje naar de 

onderste tijdlijn. Als we afspelen luisteren we hoe de sterkte is ten opzichte van 

de film. Anders kunnen we de muziek weer zachter zetten met de oranje lijn in 

het muziek stuk. Als er iemand aan het praten is wat belangrijk is kunnen we ook 

daar alleen even de muziek zachter zetten en daarna weer harder. Hier moet zelf 

een beetje mee experimenteren. 
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Filmfragmenten aanpassen. 
Als stukjes film te donker zijn kunnen we deze aanpassen. 

Hiervoor klikken we op de filmcamera boven de tijdlijn. 

Daarna links het onderste icoontje. 

Daarna krijgen we onderstaand scherm. 

 

 
 

In dit scherm kunnen we allerlei effecten op de film toepassen. De snelheid van 

de film. Lichter donkerder ruis eruit noem maar op alles is mogelijk. Het beste 

kun je daar zelf een beetje mee experimenteren om naar de mogelijkheden te 

zoeken. 

Voor een voorbeeld kiezen we beeld in beeld. Dan moeten we eerst even dit 

venster sluiten en dan een film fragment onder de tijdlijn met de film slepen. 

Zoals hieronder. Zo ziet het er dan uit. 

 

 
 



 

8 

Daarna gaan we weer terug naar de effecten en kiezen dan beeld in beeld. 

Nu opent zich een venster met alle instellingen voor beeld in beeld. 

Hiermee kunnen we de plaats en de grote van het beeldje instellen, maar ook de 

doorzichtigheid. En het mooiste is we kunnen dit ook variëren in het beeldje. 

Dat doen we met keyframes. Dit is een beetje moeilijk maar als je het door hebt 

leuk speelgoed. We gaan dat eens proberen. We zetten onder het vinkje Gebruik 

keyframes aan.  

 

 
 

Nu zien we op ons filmpje 2 nummers verschijnen 1 en 2. 

Als we nu 2 selecteren dan kunnen we het schermpje langzaam laten 

verdwijnen door de doorzichtigheid nu op 100% te zetten. Als we de 

film nu afspelen zien we het beeldje langzaam verdwijnen. We kunnen 

er ook een keyframe tussen zetten zodat het beeldje langzaam 

verdwijnt en weer terug komt. Dan zetten we bij 2 doorzichtigheid op 

100% en bij 3 weer op 0% Dan verdwijnt het beeldje en komt weer 

terug. Ook iets om zelf eens mee te experimenteren. 
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Menu’s Maken 
Nu moeten we nog een menu maken voor de film. Dan kunnen we straks 

op de afstands bediening kiezen wat we willen zien. Dan hoeven we niet 

in een keer de hele film te kijken. We klikken op de camera zodat dat 

menu zich sluit. 

Dan klikken we op het 6
e
 icoontje links menu maken. 

We krijgen een hoop voorbeeld menu’s 

We pakken het menu van onze keuze op en slepen het voor de film. 

Dus eerst in het begin gaan staan. We hebben telkens 2 menu’s een 

hoofdmenu en een submenu. We slepen eerst het hoofdmenu erin en dan 

het submenu tussen het hoofdmenu en de film in. 

In het venster dat verschijnt kiezen we ervoor om de menu’s met de hand 

aan te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het scherm wat dan verschijnt sluiten we even want het submenu moeten we ook 

er nog tussen slepen. Als de menu er tussen zitten klikken we dubbel op het 

submenu. We krijgen dan onderstaand scherm. 
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Nu gaan we het submenu samenstellen. We klikken op het eerste icoontje van het 

menu. Daarna gaan we in de film staan waar dat menu naartoe moet springen, in 

ons geval naar het begin van de film. Dus daar gaan we staan. Dan drukken we 

op het icoontje hoofdstuk instellen. Op de tijdlijn wordt dan C1 ingevoegd en 

ook naam komt boven achter de 1 te staan met een # erachter. Dit hekje nooit 

wissen. De naam Hoofdstuk veranderen we in Begin. Daarna gaan we ergens 

anders in de film staan en klikken op het 2
e
 venstertje boven en klikken weer op 

hoofdstuk instellen. Op de plek waar we staan komt nu C2 te staan. Zo gaan we 

verder tot we alle hoofdstukken gemaakt hebben die we willen hebben. 

Daarna moeten we het hoofdmenu nog instellen. Als we klaar zijn met het 

submenu klikken we op kruisje om het venster te sluiten. Nu dubbelklikken op 

het hoofdmenu. Daarna op de knop menu bewerken. We krijgen dan onderstaand 

scherm en gaan de tekst op het scherm aanpassen. 
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We klikken op de tekst die we willen veranderen. We verwijderen de tekst en 

type de nieuwe in. Rechts kunnen we ook nog een opmaak van de tekst kiezen. 

We kunnen ook de opmaak veranderen en andere knopjes kiezen. Zoals je ziet 

alles is naar je eigen smaak in te delen. 

Als we klaar zijn klikken we op OK. 

Nu kunnen we controleren of het menu goed werkt hiervoor klikken we op de 

dvd schijf rechts onder de teller. We krijgen nu een afstands bediening op het 

scherm en kunnen testen of onze menu’s goed werken. 

DVD’s  Branden 
 Nu gaan we naar het laatste onderdeel. De dvd branden of een image bestand 

maken om meerdere dvd’s te branden. 

We klikken op 3 film maken. 
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Schijftype zetten we op DVD. De kwaliteit laten we op automatische kwaliteit 

staan. Onder in dit venster zien we instellingen staan, hier klikken we op. 

We hebben nu 

geselecteerd schijfimage 

maken en daarna 

branden. Dat laten we zo. 

Je ziet ook dat we voor 

een 4,7 GB schijf 

gekozen hebben dat is 

een standaard dvd. 

We laten dit allemaal zo 

en klikken op OK. 

 

Daarna kiezen we voor 

schijf maken en het 

rekenproces gaat van 

start. 

Een uur film is na 

ongeveer een uur klaar en 

dan nog branden dus 1 ½  

uur duurt dat. 

 

 

 

 

Groetjes Martien 


