
 >>  Open de app. Maak een project aan door op 
het plusje te drukken. 

 >>  Kies voor de optie die je wilt: � lm (of trailer). 

Uit je bibliotheek kan je nu � lms halen die je eerder 
hebt gemaakt. Dit doe je door erop te klikken en het 
vinkje aan te vinken. Kies alle � lms die je wilt gebruiken. 
Klik hierna op maak � lm onderaan het scherm.

Je krijgt nu een tijdlijn onderin beeld. Daarin staan 
de � lms die je aangevinkt hebt. Met het plusje rechts 
bovenin kan je altijd video’s, foto’s of audio toevoegen. 

Als je klikt op een � lm uit je tijdlijn verschijnen er gele 
balkjes links en rechts van de uiteinden. Door een 
geel balkje vast te houden en naar links en rechts te 
verschuiven kort je de � lm in. 

Als je een � lm uit je tijdlijn hebt geselecteerd, verschijnt 
eronder in beeld een menu.

Het menu bestaat uit de volgende opties. 

Acties  

Splits 
Hiermee splits je de � lm op het stuk waar je op dat 
moment in je tijdlijn staat. Later meer hierover. 

Koppel audio los 
Je koppelt de audio los van je beeld. De audio komt in 
een laag onder je � lmlaag in de tijdlijn. 

Dupliceer 
Je kopieert de � lm die je geselecteerd hebt. Deze wordt 
automatisch achter aan je tijdlijn geplaatst. 

Snelheid
Door het schuifje naar links te slepen, gaat je � lm langzamer.
Schuif je naar rechts, dan gaat je � lm sneller. 
Je kan ook een stil toevoegen, klik op het woord: stil.  
Je kan zelf bepalen hoe lang en welk stukje stil moet 
blijven staan. Als je op stil klikt, verschijnt er een gele balk 
in je tijdlijn. Deze kan je verschuiven en langer of korter 
maken. 

Titels
Als je op titels klikt .krijg je een aantal opties voor 
bewegende titels. Links onderaan kan je bij de Aa het 
lettertype kiezen en daarnaast de kleur. Als voorbeeld 
staat er nu titeltekst hier over je video heen. Wanneer 
je op titeltekst hier klikt, krijg je de optie wijzig. Als je 
hiervoor kiest, kan je de tekst aanpassen. 

Heb je een titel gemaakt, maar wil je hem toch liever 
weer verwijderen? Dan selecteer je de gemaakte titel 
in je tijdlijn en klik je rechtsonder in het scherm op 
het prullenbakje. Andere optie is om in het menu weer 
titels aan te klikken en op je getypte titel te klikken en te 
kiezen voor verwijder.
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Filters
Onder het icoon � lters zitten heel veel opties voor 
� lters. Deze geven je � lm een ander e� ect.

Splits (onder het icoon acties).
Wanneer je je video splitst, zie je een icoontje op de 
plek waar je de video hebt gesplitst. Als je daarop klikt, 
krijg je een aantal opties. Je kan kiezen uit verschillende 
overgangen:

>>  Geen
>>  Thema (de thema’s vind je onder het tandwiel 

rechtsboven in je scherm)
>>  Overgang
>>  Schuiven
>>  Uitwissen
>>  Fade (vervagen)

Voor alle e� ecten kan je ook een lengte instellen en 
geluidse� ecten aan- of uitzetten. 

Scènes verplaatsen in je � lm
Wanneer je jouw video hebt gesplitst in je video tijdlijn, 
knip je dus je video doormidden. Als je een scène 
vasthoudt met je vinger, kan je deze naar een andere 
plek op je tijdlijn slepen.

Ben je klaar met het editen van je � lm? Klik dan op gereed
links bovenin je scherm. Je komt in een overzicht waar 
onderaan drie iconen staan. 
>>  De linker is voor het afspelen van je � lm. 
>>  Het middelste icoon is voor het exporteren van je � lm. 

Exporteren 
Je kan je � lm in je foto/� lm galerij zetten door bewaar 
video te klikken. Maar als je meer uit je video wilt halen 
kies je voor opties. Controleer daar of de resolutie op 
1080p HD staat. 


