PITCH
KLIK HIER

Hoe je een account kunt aanmaken en een handleiding van Audacity vind je op
de volgende pagina.
Samen een toepassing voor in de klas in elkaar steken? Kijk naar volgende link:
Audacity

https://www.audacityteam.org/download

1. Ga naar bovenstaande website.
2. Kies de juiste software en download de meest recente versie.

Open een bestand of importeer een bestand.
• Bestand → openen
• Bestand → importeren → audio
o Dit komt als een nieuwe track te staan in de tijdslijn.

Werkvenster in Audacity

1: menubalk
2: afspeelwerkbalk
3: gereedschapswerkbalk
4: opnamemeter
5: afspeelmeter

6: mixer
7: bewerken
8: afspelen-met-snelheid
9: apparaat
10: selectie

Opnemen in Audacity
✓ Klik op de rode bol → opname start
Wanneer je muziek begint te spelen of je begint te spreken, zal dit
verschijnen in als audiotrack1 in Audacity.
✓ Klik op stopknop → opname stopt
✓ Druk op playknop → opname beluisteren

Opname beluisteren
✓ Volledige opname → druk op play
✓ Stukje van de opname → selecteer een gedeelte van de track en druk
op play
OF
Klik in de tijdlijn bovenaan op de plaats vanaf waar je wilt beluisteren.

Deel opname wissen/verplaatsen
✓
✓
✓
✓
✓

Selecteer het te verwijderen of verplaatsen deel.
Beluister
Knip het gedeelte ( met schaartje in bewerken-werkbalk)
Dit gedeelte is nu gewist uit de track.
Verplaatsen? Klik op de tijdslijn waar het moet komen en plak het dan
op de juiste plaats.

Bestand opslaan als WAV – MP3 – OGG
Ga naar:
✓
✓
✓
✓
✓

1

Bestand
exporteren
exporteren als MP3/WAV/OGG
kies je locatie en geef je bestand een naam
Opslaan

Audiotrack: zie werkvenster nr 14.

Converteren
Bestaande audio, bijvoorbeeld wav-files, omzetten naar een mp3-bestand.
Ga naar:
✓ Bestand → openen → kies bestand → ok
✓ Bestand → export audio
Kies een andere bestandsnaam zodat je het origineel behoudt!

Comprimeren
Is je audiobestand te groot?
Ga naar:
✓
✓
✓
✓

Bestand → openen → kies je bestand
Snelmenu: sampleformaat instellen – 16 bit
Frequentie instellen - maximum 44,100Hz
Bestand → export audio
Kies een nieuwe bestandsnaam zodat je het origineel behoudt!
✓ Opties → bit rate kwaliteit – max kbps en/of samenvoegen van stereo.

