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Wie brand er DVD’s?

Wie gaat er op internet?
- Eigen site
- Vimeo/Youtube/…
- Downloaden

Wie heeft zijn films op zijn ipod/smartphone?

Wie gebruikt er  DLNA/Mediaplayer?



“Any time any place” anderen eenvoudiger laten meegenieten;
- besloten kring (http://www.htvp.nl/noa.html , 
voor mijn dochter in Zuid-Afrika)

- beperkte doelgroep (VC Ronde Venen, ‘communities’)
- the World (http://www.youtube.com)

Zakelijk karakter (promotie, profiel)

Verkopen: www.travelshots.nl (scenes á €0,20/sec.)

http://www.htvp.nl/noa.html
http://www.youtube.com/
http://www.travelshots.nl/


Doelgroep Uiterlijk Doel
Internet

Youtube De wereld,
community

Standaard Exposure (trash)

Thema sites (NG) De wereld Standaard Exposure (quality)

Vimeo De wereld,
community

Standaard (HQ) Exposure

Beebiesite De wereld Standaard(s) Portal naar andere sites

Eigen website De wereld
beperkt
besloten

Maatwerk Exposure, download, 
portal, “quality”

Nieuwe media
Ipod, smartphone Je naasten Video tot 2,5“ Fun

Mediacentre Thuis Video op TV Efficiency, gemak

DLNA Thuis Video op TV Efficiency, gemak



MPEG/VOB

Als je film klaar is: evt. exporteren en branden, al dan niet met je 
film-programma.

Voordeel: standaard, werkt bij iedereen, cadeautje in een doosje, 
menu systeem
Nadeel: duplicatietijd, beperkte distributie, slijtagegevoelig 
wegwerpproduct (milieubelastend), kosten  DVD = €0,50/st. + print
Voor HD/Blue-ray: brander > €100; disk=>€10/st.

Filmpje klaar en dan … naar DVD



Als je film klaar is: genereren, uploaden en klaar. 
Kijken, uitwisselen, downloaden; alles kan.

Voordeel: grote exposure, veel keuze, kost niets, “any time, any
place”.
Nadeel: geen privacy, videokwaliteit, ‘streaming’ capaciteit, 
vnl. vanaf PC; eigen site vraagt kennis en tijd.

SWF/FLV

Filmpje klaar en dan … op internet



Filmpje klaar en dan … op internet



Bestandsformaten:
. SWF
- non-streaming: Flash+ player;
- tot 10sec.

. FLV (Flashvideo)
Bottlenecks:
. streamingserver (host computer)
. Internetprovider (UPC, Tele2, KPN, …)
. home netwerk (draadloos)
. PC zelf
Kenmerken flash video:
. vertraagde start
. laden onder het kijken
. variabele beeldkwaliteit (tijdelijk minder frames/s)
. soms even pauze (geluid)

Kwaliteitsfactoren:
. movie size 720x…/320x… (beeldscherpte)
. framerate std 25f/s (bewegingsscherpte)
. codec H.263, H.264 (compressie)
. bitrate std 1600b/s (bandbreedte, transportsnelheid)

> higher bitrates means better quality but bigger file 
size.

Filmpje klaar en dan … op internet

Zie 4 voorbeelden op website:
- 1024x576
- 420x240 (std, low framerate, low bitrate)
-320x180
http://www.htvp.nl/vc-rv.html

Uploaden: 100kb/s (wireless)
Flash van 18 sec. = 3,5 KB = 35 sec. 
Flash van 4 min. = 45 MB = 7,5 min.
MPEG van 4 min. = 240 MB = 40 min. (VIMEO)

http://www.htvp.nl/vc-rv.html
http://www.htvp.nl/vc-rv.html
http://www.htvp.nl/vc-rv.html


Youtube.com
Aanmelden/lid worden - MPEG uploaden – Klaar
Gratis, 1GB/filmpje, profielen, afscherming, abonneren,
HD kwaliteit is slecht

Vimeo.com
Aanmelden/lid worden - MPEG uploaden - Even wachten - Klaar
Gratis, 500MB/wk + 1HD, groepen en kanalen/abonneren
goede HD kwaliteit:

Basic accounts' original source files are stored for one week from the upload date, 
after which they are removed. After one week you will still be able to download 
the converted file (in MP4 format). Vimeo Plus users always have access to their
original source files with no time restrictions.

En nog veel meer …
http://www.viddler.com
http://www.dailymotion.com
http://www.capzles.com (foto, video, tekst, …)

Filmpje klaar en dan … op internet

http://www.viddler.com/
http://www.dailymotion.com/
http://www.capzles.com/


Filmpje klaar en dan … op internet



3GP

Als je film klaar is: genereren naar ‘portable’ formaat en overzetten 
op je speeltje.

Voordeel: altijd bij je, cool.
Nadeel: matige videokwaliteit/-formaat (2-3”), handmatig 
converteren en overzetten met kabeltjes, zoeken naar juiste 
formaat; max. 2 kijkers tegelijk.

Filmpje klaar en dan … op je smar tphone



Filmpje klaar en dan … op je smar tphone



http://www.erightsoft.com/Superdc.html

Downloaden (goed zoeken, let op Adware …)

Installeren

Opstarten gaat met internetverbinding gepaard

1: Kies de spec’s
NB. 16:9 werkt niet (?), dus input (MPEG) eerst naar 4:3 *)

2: Definieer output destination
3: Selecteer inputfiles
4: Encode…

Outputfiles overzetten naar je smartphone (Verkenner).

Filmpje klaar en dan … op je smar tphone

http://www.erightsoft.com/Superdc.html


 Container = opslag formaat (FLV, 3GP …)

 Codec = coder – decoder van dig.data (H.264)

 Video scale = resolutie

 Aspect ratio = beeldverhouding

Wat als je film 16:9 is en je smartphone 3:4?

Filmpje klaar en dan … op je smar tphone



Twee opties:

 L/R afkappen:
- beeld 33% vergroten
- je mist de zijkanten

 B/O opvullen: 
- exporteren als 3:4
- twee zwarte balken…
…met alle horizon- en stabilisatiecorrecties 
zichtbaar!
◦ oplossing: twee expliciete zwarte balken boven en 

onder in je montage over film plaatsen.
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Films, Foto’s
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Filmpje klaar en dan … Mediacentre (Arie)



Als je film klaar is: via DLNA vanaf TV direct benaderen op je 
computer.

Voordeel: geen gedoe met losse media; films kiezen uit een lijstje.
Nadeel: PC moet aanstaan, sterk formaat afhankelijk  (AVI doet het 
bij mij nog niet)

MPEG

Filmpje klaar en dan … direct op TV met DLNA
DLNA Certified™ (Digital Living Network Alliance) staat synoniem voor een digital thuisnetwerk waarin ook uw TV 
een plaats opeist. Dankzij DLNA Certified™® kunt u al uw digitale multimedia bestanden (foto, film en muziek) 
vanaf uw PC streamen naar uw TV. Dit is mogelijk via een LAN-kabel of wireless dankzij de SAMSUNG wireless
dongle.



DNLA is een systeem waarmee digitale apparaten 
zoals pc's, digitale videorecorders en tv's op een 
netwerk kunnen worden aangesloten en waarmee 
gegevens tussen de verbonden apparaten kunnen 
worden uitgewisseld.

Apparaten die DLNA compatibel zijn, hebben twee 
verschillende functies. Servers verspreiden 
gegevens zoals afbeeldingen, muziek of 
videobestanden, terwijl clients de gegevens 
ontvangen. Sommige apparaten kunnen beide 
functies uitvoeren.

DLNA wordt gevormd door een groep van 
aangesloten bedrijven die afspraken hebben 
gemaakt over het eenvoudig koppelen van 
apparaten zoals persoonlijke computers, 
consumenten electronica en mobiele apparaten.
Volgens de DLNA organisatie kan de koppeling 
draadloos of via een vast netwerk gebeuren met als 
doel om binnen de huisomgeving op een simpele 
manier digitale media te kunnen delen.

Filmpje klaar en dan … direct op TV met DLNA



Filmpje klaar en dan …

Streaming video live op internet
Opnemen met je webcam en live op internet te volgen:
http://www.ustream.tv/discovery/live/animals en vele anderen…

Voordeel: bewaking (?), 
kijken hoe het met je jonge hondjes gaat (?)
Nadeel: Lastig aan de praat te krijgen,
Alles staat continue aan…

http://www.ustream.tv/discovery/live/animals


Filmpje klaar en dan …

Streaming video live op internet en op je smar tphone...

… en zo gaan de ontwikkelingen oneindig verder.



 BUMA: openbaring

 STEMRA: verveelvoudiging

 BREIN: bestrijdt intellectueel 
eigendomsfraude (piraterij)

DVD voor thuis = synchronisatie €

DVD op de club = synchronisatie € + openbaring €

DVD’s verkopen = synchronisatie € + verveelvoudiging €

Film op internet = synchronisatie € + openbaring €

Royalty free downloaden = eigen gebruik !

 www.ALLMUSIC.nl : on-line muziek uitgeverij

http://www.allmusic.nl/


1. Voor gebruik van muziek op radio en televisie hoeven geen 
auteursrechten te worden betaald.

2. Muziekwerken korter dan 30 seconden hoeven niet te worden 
opgegeven.

3. Muziekwerken of fragmenten in promo’s vallen onder de promodeal.

4. Librarymuziek is auteursrechtenvrije muziek.

5. Invullen van uitzendgegevens hoeft niet zo nauwkeurig te gebeuren.

6. Het gebruik van tunes/jingles hoeft niet te worden vermeld in de 
uitzendgegevens.

7. Veel muziekwerken zijn auteursrechtelijk vrij.

8. Commercials mag ik zelf een naam geven.

9. Muziekgegevens van een buitenlandse productie zijn vrij in gebruik.

10. Uitzendgegevens mogen jaarlijks worden ingezonden.



http://www.wetransfer.com
uitwisselen van bestanden tot 2GB

Geluiden: 
http://www.3dmmstudio.co.uk/sounds.php

Documentatie, workshops, forums, 

Icons, foto’s, fragmenten, freeware, 

how-to: Typewriter title

(MAGIX project file)  website
http://mvd.homevideo.free.fr/index.htm

http://www.wetransfer.com/
http://www.3dmmstudio.co.uk/sounds.php
http://www.3dmmstudio.co.uk/sounds.php
http://mvd.homevideo.free.fr/index.htm


www.DVSCENE.nl voor techniek:

www.videohelp.com met forums:

http://www.dvscene.nl/
http://www.videohelp.com/

