
AUDACITY 
Bewerk audio! 

Open de software op je pc of mac.
Voor je start geven we je een overzicht van de knoppen in de werkbalk:

Audacity is een audiobewerkingsprogramma voor 
windows en mac. Van beginner tot geavanceerd en 
makkelijk in gebruik. Gratis te downloaden.

1: de cursor om audio te selecteren, en een gewijzigde cursor te normaliseren.
2: het geluid op een track plaatselijk verzwakken bv. in combinatie met spraak.
3: het pauzeren van het geluid tijdens het afspelen.
4: het afspelen van de audio starten.
5: het afspelen van audio stoppen.
6: de voortgangscursor verplaatsen naar het beginpunt 0.                
7: de voortgangscursor verplaatsen naar het eind van de (laatste) track.
8: geluid via een microfoon of een ander apparaat opnemen.        
9: een geselecteerd audiofragment knippen.                  
10: een geselecteerde audiofragment kopiëren.               
11: een geknipt of gekopieerd audiofragment plakken.                 
12: de audio naast de selectie in een track of fragment verwijderen.
13: een geselecteerd audiofragment in een track of fragment verwijderen.
14: de vorige handeling(en) terugdraaien.
15: de vorige handeling(en) opnieuw uitvoeren.
16: het hele audiospoor vergroten; dit kan ook met ctrl-toets plus scrollwieltje.
17: het hele audiospoor verkleinen; dit kan ook met ctrl-toes plus scrollwieltje.
18: het audiospoor in de lengte maximaliseren tot aan het rechter uiteinde.

Bekijk de uitgebreide uitleg op: https://audacity-handleiding.jouwweb.nl



Als je bestand klaar is moet je dit exporteren als mp3. 
Je kiest zelf de locatie op de computer waar dit bestand wordt opgeslaan.

Een bestand importeren
- klik linksboven op bestand, importeren en op audio
- kies het bestand dat je wil importeren

Bij een mono-opname zal je één spoor zien of twee sporen met exact hetzelfde 
geluid.

Bij stereo-opname zal je twee sporen zien waarbij het bovenste het linker geluid is 
en het onderste het rechtergeluid. Het linker en rechter spoor zijn van elkaar 
gescheiden door een dikke donkergrijze lijn. 

Selecteren van audio
Je kan pas geluid bewerken als je het eerst selecteert.

- Gebruik knop nr.1 en houd je muisknop ingedrukt (slepen) om audiostukjes te 
selecteren. De achtergrond zal wit worden. 
- een fragment op zich kan je selecteren door erop te dubbelklikken.
- Gebruik knop nr. 24 om een volledig spoor te selecteren. 
(gebruik nr. 25 om de selectie ongedaan te maken.)

- met nr.13 kan je je geselecteerde stuk verwijderen.

Probeer zeker effecten! Eerst selecteren op welk stuk je dit wil! 

Een track toevoegen (geluidslijn)
Zo krijg je een lege track.  
Hierin kan je zelf je stem opnemen 
of beatbox. 

Je kan er ook verschillende onder elkaar 
plaatsen. Zo kan je spelen met je fragmenten 
en muziek. 


