
Sound Design: een handleiding 
 
Film en geluid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je denkt aan 
geluid bij film, denk je al snle aan de muziek en de dialogen. Maar er worden 
ook veel geluidseffecten en sounds toegevoegd aan films. Daar ga jij mee 
aan de slag!  
 
 
Praktische zaken 
 
Voor Sound Design werken we in het programma Soundtrap. Dit programma 
werkt het best op een laptop met google chrome. Hieronder leg ik stap voor 
stap uit hoe je het programma gebruikt.  
 
1. Ga naar de website www.soundtrap.com 

 
2. Maak alvast een eigen account (dan kan je na de workshop nog 

doorwerken aan je productie). Als je dit niet kan of wil kan je gebruik 
maken van onze gebruikersnamen en wachtwoorden. Tijdens mijn 
inleiding zeg ik welke letter jouw gebruikersnaam heeft. 
Deze is: 
naam: (letter)@kleinkunstig.nl 
wachtwoord: kleinkunstig1 
 

3. Je klikt op Enter studio en dan op Music. 
 

4. Geef je project een naam, verander ‘untitled music’ in de naam van je 
project. Sla je project regelmatig op door op save te klikken! 
 

5. Als je op ‘add new track’ drukt, kan je kiezen om geluid op te nemen 
(microphone) of iets te importeren of een muziekje uit te kiezen (loop 
library).  
 

6. Links van je track zie je een wieltje waarmee je het geluid van de hele 
opname kan aanpassen. Als je het geluid gedurende de track wil 
aanpassen, klik je op het icoontje met vier verbonden bolletjes. Je kiest 
voor een nieuwe automation voor volume. Nu kan je op deze lijn die 
verschijnt bolletjes tekenen, waardoor het volume in je track omhoog en 
omlaag gaat.  
 

7. Je kan in een item knippen door je cursor te zetten waar je wil knippen, 
erop te klikken en op ctrl E te klikken. Dit heet splitten. Het kan ook door 
met je rechtermuisknop te klikken en op ‘split region’ te klikken.  
 

http://www.soundtrap.com/


8. Om het geluid mooi in elkaar te laten overlopen, gebruik je infaden en 
uitfaden. Dit gebruik je door in het item in je track op Edit te klikken en dat 
fade in en Fade uit te gebruiken.  
 

9. Als je op Edit hebt geklikt, zie je ook Voice Transformer staan. Daarmee 
kan je een geluid hoger of lager doen klinken. Let hier wel mee op, 
gebruik dit met mate. Het wordt al snel irritant of onverstaanbaar. ;)  
 

10. Als je edit klaar is, kan je hem exporteren naar een mp3- of een WAV. file. 
Dit doe je door bovenaan op Edit te klikken en dan op Export file. Je kiest 
of je een mp3 of een wav-bestand wil hebben. 

 
 


