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In deze verdieping heb ik een compositing productie gemaakt die ik met mijn vorige verdieping  
voorbereid heb. Het doel is om meer ervaring op te doen in compositing en dat te kunnen verpakken in een 
esthetisch en verhalend geheeld. In de vorige verdieping heb ik het concept uitgewerkt, storyboards  
gemaakt, stijlonderzoek gedaan en alle relevante software onderzocht. Deze verdieping ga ik die voor-
bereiding tot uitvoer brengen en toelichten met dit verslag. 

Inleiding.
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Concept:  Terugkomen in je eigen omgeving na een 
drukke dag. 
 
We zien onze hoofdpersoon die terug komt na een 
lange dag. Voor hij thuis komt moet hij eerst nog met 
de lift naar zijn etage. Onderweg stopt de lift en 

worden een aantal gewoonten van zijn huisgenoten 
uitvergroot in beeld gebracht. We komen een wiet-
plantage tegen en de luidruchtige buurman en zijn 
geluidsinstallatie. Eenmaal thuis vallen alle zorgen van 
hem af en kan zich ontspannen.

 1. Storyboard                    
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2. Voorbereiding   

 
In het vorige kwartiel heb ik alle technische en 
creatieve voorbereidingen getroffen, nu moest het 
uitgevoerd worden. Mijn eerste actie was om mijn 
vrienden om hulp te vragen, ik had een cameraman 
nodig, Frank Huizing, en iemand die mijn luidruchtige 
buurman wilde spelen. Deze buurman is Erik Mostert 
geworden, oud Kunst en Techniek student en en-
thousiast theatersport beoefenaar.  
Nadat beiden toegezegd hebben om mee te werken 
heb ik een camera gezocht. Ik had een aantal eisen. 
Ik wilde liefst een fullframe spiegelreflex vanwege de  
lichtsterkheid en er moest een groothoek objectief op 
passen vanwege de krappe ruimte in de lift. Via mijn 

werkgever had ik de beschikking over een Canon 
5D mk2 spiegelreflex camera met een 24-70 F2.8 
objectief en deze heb ik uiteindelijk gebruikt.  
Ik heb om de audio op te nemen een Zoom H4  
geregeld maar de microfoon die ik daar van school 
bij kreeg was meer geschikt voor karaoke dan dit 
project. Omdat het filmen in de kerstvakantie ge-
beurde waren er ook geen andere mogelijkheden 
meer dus heb ik het camera geluid gebruikt en 
besloten om het in post op te lossen. 
Voor er gefilmd werd heb ik een brief gehouden 
waarin ik het concept verteld heb en storyboard en 
animatic heb laten zien. Ik heb uitgelegd wat en hoe 
ik dingen in beeld wilde zien. Het instellen van de 
camera en alle technische zaken heb ik vantevoren al 
geregeld. 
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3.Filmen   

 
Filmen begon om elf uur s’ochtends, de achtentwin-
tigste December. We hebben in chronologische 
volgorde gefilmd. Het filmen nam in totaal ongeveer 
drie uur in beslag. We hebben iets meer opgenomen 
dan volgens het storyboard nodig was. Omdat het 
shot één lange take was heb ik het een aantal keer 
over gedaan voor ik tevreden was.  
 

 
We zijn geen grote problemen tegengekomen 
tijdens het filmen. Wat me wel tegenviel was de 
lichtgevoeligheid van de camera. Hier was op zich 
niets mis mee maar om voldoende licht in de camera 
te krijgen kreeg ik een erg ondiepe scherpte diepte. 
Omdat er weinig licht was in de lift moest of het 
diafragma verder open, de sluitertijd korter of de iso 
omhoog. Ik heb uiteindelijk de iso verhoogd zodat ik 
toch een sluitertijd van een vijftigste had en een dia-
fragma van acht. Het is altijd prettig samenwerken 
met Erik Moster en Frank Huizing en deze ochtend 
was geen uitzondering. 
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4. Post productie   
 
Allereerst heb ik alle geschoten footage uitgezocht 
en de bruikbare shots gespot. Vervolgens heb ik in 
Premiere een montage gemaakt met mijn storyboard 
als leidraad. Ik hield een filmp clip over van iets meer 
dan twee minuten. De keus die ik gemaakt had om 
één lang shot te maken pakte slecht uit, het was lang-
dradig en kon de aandacht totaal niet vasthouden. 
Na feedback van Herman heb ik besloten om het 
idee van één lange take los te laten en het geheel  

 
op te knippen in losse shots.  
Ook het idee om CGI elementen te plaatsen in de 
hal tijdens het in en uit stappen van Erik kwam niet uit 
de verf, de tijd dat de hal duidelijk in beeld was was 
veel te kort. Ik heb daarom besloten om de wietplan-
tage apart te laten zien door zelf een shot te maken 
in After Effects. 
 
Nadat ik een montage had die naar wens was heb ik 
het geheel in After Effects geladen. Op de volgende 
pagina’s zal ik per shot behandelen wat ik aangepast 
heb aan het materiaal. 

Shot 01/2  
 
Allereerst heb ik dit recht getrokken met een corner-
pin. De horizon stond iets boven het midden waar-
door alle verticale lijnen schuin stonden. Vervolgens 
met een levels alle in en uitgaande kleuren in het 
juiste spectrum gezet. Hierdoor werd de binnenruimte  
erg geel, dit heb ik met een hue en saturation minder 
gemaakt. Vervolgens met een selective color de 
kleuren gecorrigeerd naar de huidige tint.  
 
Vervolgens heb ik met een tracker het hoofd 
getracked door de sequence zodat ik daar mijn  

gedachtwolkje aan kon koppelen. Het gedachten-
wolkje is een aparte composition waar ik met drie 
shapes de vorm heb gemaakt. Door de wiggle-
modifier op het path toe te passen en de parameters 
aan te passen beweegt het willekeurig en geheel 
automatisch.  
 
Het wolkje heb ik aan de getrackte null gekoppeld 
en geschaald naarmate het onderwerp dichterbij 
kwam. Ik heb een kopie van het wolkje gemaakt die 
zichtbaar is in de reflectie in de deur. Deze is gekop-
peld aan dezelfde null alleen met een masker zodat 
deze alleen zichtbaar is in de deur. 
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Shot 03/04   
 
Deze shots zijn deel van één doorlopende beweging 
die is opgeknipt om het iets te versnellen. Omdat de 
shots uit de hand zijn gefilmd heb ik ze gestabiliseerd 
met een warp stabilizer waarna ik de  
kleurcorrectie heb doorgevoerd met een levels en 
een hue&saturation. De binnenkant van de lift werd 
namelijk iets te geel wanneer de deuren open gaan. 

Shot 05   
 
Dit shot is belangrijk maar enorm onscherp. Ik wist 
niet zo goed hoe ik dit op moest lossen maar  
Herman had wel een goede suggestie. Voeg een CG 
element toe waar de focus op komt te liggen zodat 
de onscherpte voor je gaat werken. Het indrukken 
van de knop heb ik dus benadrukt door een mini 
schokgolfje in perspectief in te plaatsen.  
 
Om het effect te bereiken heb ik een cirkel shape 
gemaakt en in 3D space over de video gelegd.  

Vervolgens heb ik de schaal geanimeerd op de 
handbeweging. Omdat het cirkeltje in het vlak van 
de lift ligt en de hand daarover gaat moest ik dit er 
dus uit maskeren. Hiervoor heb ik de videolaag ge-
kopieerd en met keylight de huidtinten er uit gekeyed.  
Hierdoor kreeg ik een masker die ik over de geani-
meerde cirkel kon leggen waardoor de hand over de 
cirkel kwam te liggen. 
Vervolgens heb ik de opacity geanimeerd zodat de 
schokgolf uitfade en een blend mode gebruikt om het 
in de footage te laten passen. 
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 Shot 06   
 
Shot 6 is uit noodzaak geboren, ik kon met het  
geschoten materiaal niet duidelijk maken wat ik wilde. 
Ik moest dus opnieuw filmen of het op een andere 
manier oplossen. Omdat ik de camera niet meer in 
mijn bezit had heb ik eerst een klein testje uitgevoerd 
en in After Effects een gelaagde compositie gemaakt. 
Ik had namelijk nog een groothoekopname van de 
hal en ik heb een nieuwe foto gemaakt van de bin-
nenkant van de lift.  
Omdat ik de backdrop met een groothoek lens heb 
gemaakt heb ik deze eerst onthoekt in PhotoShop en  

 
de ontbrekende plekken opgevuld met bronmateriaal. 
Onder andere het plafond, de muur  en de vloer heb 
ik vervangen. 
 
Omdat het resultaat redelijk was heb ik vervolgens 
deze compositie gematched in 3D met de scene die 
ik al had. Deze heb ik uitgerenderd en tussen de 
backplate en de voorgrond geplakt. Met de juiste 
kleurcorrecties kwam ik al een heel eind. Omdat het 
shot erg statisch heb ik gezocht naar elementen die 
ik subtiel kon laten bewegen. De grootste was de fan 
rechts in de hoek. Ook heb ik één plant geanimeerd 
door de individuele stelen te laten bewegen. Ik heb 
een pingpong beweging gemaakt met een zachte 
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ease in. Hier heb ik de helft van uit gerenderd en 
vervolgens in After Effects laten pingpongen. Hier-
door kan ik eindeloos loopen en varieren in timing 
tussen de verschillende planten zonder alles uit te 
moeten renderen.  
 
Omdat ik de planten los uitgerenderd heb is de hele 
belichting ook uit elkaar getrokken. Ik heb elke plant 
een eigen schaduw vlek gegeven, geextraheerd uit 
een losse still die ik had en deze vervolgens ge-
blurred. Deze heb ik op kleur gebracht met kleurcor-
rectie. en met een blendmode over de ondergrond 
gelegd. De vlekken op de muur links zijn vervaagde 
stills van de plant in het juiste perspectief geplaatst 
en getimed met het verschijnen van de plant.  

Om het geheel te laten matchen met het gefilmde 
materiaal heb ik depth of field moeten faken. 
Voor de lampen en de vloer heb ik een zdepth pass 
gebruikt om scherpte diepte te faken. In de achter-
grond heb ik de achterwand apart gemaskert en 
vervaagd en de planten waren allemaal los dus die 
heb ik een unieke blurr gegeven.  
 
De camerabeweging maken met de hand werd niet 
mooi dus heb ik een stukje witte muur met trackers 
opgenomen en daar de camerabeweging uit gefiltert 
met Syntheyes. Het resultaat heb ik als 3D camera in 
After Effects geplakt om het zo natuurgetrouw mo-
gelijk te laten lijken.



11

 

 Shot 07/08/09   
 
Dit is het shot waar mijn luidruchtige buurman bin-
nenkomt. Voordat hij in beeld komt benadruk ik het 
verlangen naar huis te gaan door op het display in 
de lift home aan te geven in plaats van de betref-
fende verdieping.  
Ik heb een aantal punten getracked met de tracker in 
After Effects. Hier heb ik vervolgens een null aan  

 
gekoppeld en het liftbordje. Het liftbordje is een  
combinatie van een foto en wat PhotoShop  
elementen. Ik laat het display knipperen met een  
wiggle in een levels element.  
 
De inpassing van het bordje heb ik gedaan door  
alleen het zwarte deel van het display uit te mask-
eren en over de bronfootage gelegd heb. 
Dezelfde techniek van tracken heb ik toegepast op 
Erik zodra hij binnenkomt. Aan de null heb ik nu een 
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geanimeerde shape en een tekst gehangen. 
In scene 09 stapt mijn buurman uit de lift. Dit shot 
duurde vrij lang en er gebeurde niet zoveel. Ik moest 
er dus iets aan doen maar wist niet wat.  
In eerste instantie was mijn buurman niet luidruchtig 
maar stonk naar wiet. Dit had ik eigenlijk al uitgel-
egd door te stoppen op de wietplantage verdieping. 
Ik bedacht me dat een andere bekende ergernis 
van huisgenoten geluidsoverlast is, Door een grote 
speakertoren in de uitgaande scene te plaatsen 
ondersteund door goede audio werd het concept 
van mijn filmpje veel sterker en het beeld minder 

saai. Ik had nog een 3D speaker liggen van een 
vorig project, deze heb ik in perspectief geplaatst en 
uitgerenderd. Om de herkenbaarheid te vergroten 
heb ik in PhotoShop nog 2 speakerconussen per 
speaker toegevoegd. Vervolgens heb ik de speak-
ers net als de overige elementen getracked op de 
achtergrond en voorzien van een fake dropshadow. 
Omdat het trackpunt onscherp was in de achter-
grond is de tracking niet pixel perfect maar dat doet 
gelukkig niets af aan de effectiviteit van de toevoeg-
ing naar mijn mening. 
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 Shot 10/11   
 
Deze shots zijn een lange take. Het middendeel was 
erg onscherp en voegde niets toe aan het verhaal 
dus heb ik het weggelaten. Bleef de essentie over, 
een logische reis in beeld brengen van de lift naar  

 
huis. Ik heb kort geknipt omdat ik niet te veel tempo 
uit het filmpje wilde halen. In mijn eerste montage was 
het nog korter maar de minder kritische kijker  
kon de indruk krijgen dat het één deur was in plaats 
van twee dus heb ik beide shots iets langer gemaakt. 
De kleurcorrecties zijn op dezelfde manier uitgevoerd 
als de overige shots. 
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 Shot 12   
 
Dit laatste shot is het shot waarin ik thuis kom.  
De camerabeweging, gemaakt op een statief, heb ik 
getracked met Syntheyes. Zoals alle getrackte shots 
heb ik de bronfootage als een JPG sequence uitger-
ended met sterk verhoogd contrast. Dit zorgt er voor 
dat details versterkt worden en de tracker makkelijk-
er kan volgen. Door een JPG sequence te gebruiken 
kan de footage veel efficienter ingeladen worden in 
het RAM geheugen waardoor de bewerking sterk 
versneld wordt.  

 
Omdat de beweging vrij strak was kwam ik hier weg 
met de autotracker. Ik heb vervolgens de beweging 
geexporteert naar 3DSmax om CGI elementen toe 
te voegen. Deze laatste stap is overbodig omdat het 
ook in After Effects zelf kan maar ik heb besloten 
om het in 3DSmax te doen omdat de 3D space veel 
beter is. 
 
In 3DSmax heb ik de teksten op de juiste plek gezet 
en geanimeerd. Vervolgens heb ik het in After Ef-
fects geimporteerd. Hier heb ik een mezelf uitgero-
toscoped omdat ik voor de tekst langsliep. Ik heb dit 
met een handmatig masker gedaan omdat dat het 

meest nauwkeurige resultaat oplevert. 
Het gedachtenwolkje heb ik herbruikt uit shot één.  
Om het tot rust komen van mijn gedachten meer 
beeldend in beeld te laten komen heb ik ze niet 
gewoon uitgefade maar korten laten worden. Dit kan 
door een de start en end parameter in de shape te 
animeren. Het ontspannen heb ik verder geprobeert 
te benadrukken door de kleurtoon laten veranderen 
van blauw/groen(zakelijk) naar een warmere oranje 
tint. 
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 3D space   
 
Ik heb voor een aantal shots 3D elementen gebruikt. 
De basis waar ik uit werkte was een grove naboot-
sing van de hal voor de lift. Op de plekken waar 
licht scheen heb ik 3D lichtbronnen geplaatst en een 
directe spot als zon. Deze heb ik een grote area 
schaduw gegeven omdat er nooit direct hard zonlicht 
in mijn hal valt.  
 
De ruimte zelf heb ik een matte materiaal gegeven 
waardoor het object wel schaduw ontvangt en mee-

geeft aan het alpha-kanaal maar verder onzichtbaar 
is. Vervolgens heb ik een ruwe camera gematched 
met de backplate. Vanuit dit standpunt heb ik alle 3D 
elementen gerenderd. Voor de meeste objecten heb 
ik GI gebruikt, behalve de bewegende. Dit omdat 
beweging en GI zorgt voor een knipperend plaatje. 
Als extra passes heb ik zdepth en wirecolor 
meegerenderd om achteraf nog scherptediepte te 
kunnen toepassen en te kunnen maskeren op kleur 
waar nodig.
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 Kleurcorrectie/footage  
 
De basis van mijn kleurcorrecties is als volgt: 
 
Levels 
Met levels pas ik de ingaande en uitgaande lev-
els aan. Door de wit en zwart punten in te stellen 
aan de hand van de scope gebruik ik de maximaal 
aanwezige kleurinformatie. Dit is handig wanneer je 
onderbelicht geschoten hebt of juist iets overbelicht. 
Ook de 50% grijswaarde kan je aanpassen. Let er 
echter wel op dat dit een lineaire functie is en je dus 
je donkere vlakken uitgebeten zwart krijgt of witte 
uitgebeten plekken op een highlight. 
 
Curves 
Met curves kan je op een inzichtelijke manier in en 
uitgaande niveaus bewerken. Het is ongeveer een-
zelfde soort tool als niveau’s met als enige verschil 
dat dit geen lineaire functie is maar een curve of 
bezier. Net als levels kan je dit ook per kleur doen 
als je precieze correcties uit wil voeren. 
De grijze rechte lijn is de normaal, ingaande kleur is 
uitgaande kleur. Wanneer je hier een curve in plaatst 
wordt alle kleur links van het midden, de donkere 
tinten, donkerder. Alles rechts van het midden, de 
kleuren lichter dan 50% grijs worden lichter omdat ik 
de curve boven de normaal til. De curve hiernaast 
zorgt voor meer contrast in de afbeelding zonder 
aan de absolute wit en zwart waarden te komen. 
 
Hue&Saturation 
De kleurtoon en verzadiging gebruik ik alleen om de 
verzadiging van een shot te veranderen. Verzadiging 
staat voor de puurheid van de kleur. Hoe meer wit in 
de kleur minder verzadigd de kleur is. Handig wan-
neer bijvoorbeeld een kleur niet past binnen je shot. 
 
Colorbalance 
Met kleurbalans kan je op drie manieren de bal-
ans in je kleur veranderen. Je hebt de keuze om op 
complementaire manier kleuren toe te voegen. Voeg 
je rood toe dan verdwijnt cyan, magenta of groen en 
geel of blauw. Zo kan je op subtiele manier je shots 
tinten. 

Kleurtoon 
 
 
 

Verzadiging
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 10bit/8bit   
 
Wat me erg opviel tijdens het kleurcorrigeren van 
voornamelijk het donkere shot in de lift was dat de 
kleuren erg korrelig en korrelig worden wanneer 
ik ze op de juiste manier corrigeerde. De donkere 
plekken werden erg donker en vervaagd en de witte 
plekken soms juist erg uitgebeten. Ik ben uit gaan 
zoeken waar dit door komt en het probleem diende 
zich al snel aan.  
De combinatie van gebruikt codec en bitdiepte 

zorgde ervoor dat de kwaliteit snel achteruitging 
wanneer je er iets aan corrigeerde.  
Dit komt omdat de 5D mk2 de bestanden als h264 
wegschrijft met 8bit bitdiepte. Er is niets mis met H264 
als codec maar het is niet erg geschikt om kleurcor-
recties op uit te voeren omdat er eigenlijk te veel 
data weggevallen is door de compressie. Ik vond een 
tutorial op Vimeo die precies liet zien hoe het werkte 
en wat je er aan kon doen. Ik heb dit proces toege-
past op mijn gefilmde materiaal.

Door je 8bit footage te voorzien van een kleine 
hoeveelheid ruis veranderd elke pixel iets van 
kleur. Door dit vervolgens opnieuw uit te renderen 
naar een lossless 10bit codec krijg je een bestand 
waarvan de initiele lossy compressie omgezet is in 
een veel groter en veel rijker bestand. Omdat de 
bitdiepte nu hoger is geworden zijn er ook meer 
kleurwaarden dan 255^3 waardoor kleurcorrecties 
meer zin hebben en uitbijten van kleur minder snel 
optreed. 

8bit  
footage 

Millions of colors

10bit  
footage 

Trillions of colors

0.5%
Ruis+

render naar 10bit codec

render naar 10bit codec
+

R=210 

G=35 

B=45

R=27.885 

G=7.35 

B=7.988
R=210 

G=35 

B=45

R=27.100 

G=7.15 

B=7.456
R=210 

G=35 

B=45

R=28.002 

G=7.789 

B=7.456
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 Audio   
 
Alle audiobewerkingen heb ik in Audition gemaakt.  
Met een Zoom-H4 heb ik verschillende geluiden 
opgenomen, bijvoorbeeld 
- sleutel in slot 
- ruis van een ventilator
- stadsgeluid
- verschillende deuren
- verschillende liftgeluiden 
 
Deze heb ik vervolgens bewerkt met een aantal  
effecten en combinaties daarvan. De meest gebruikte 
zijn equalizers, broadcast filters en low/hi pass filters. 
 
Ik heb verschillende achtergrond geluiden over 
elkaar heen gelegd om een een geloofwaardige am-
bient sound te creeeren. Deze bestaat uit een zachte 
ruis die ik heb opgenomen bij een afzuigkap gecom-
bineerd met achtergrond ruis uit de stad.  
Door audio eerder te laten beginnen dan het beeld 
kon ik bepaalde overgangen versterken.  
 
Ik heb een aantal bewegingen benadrukt door er 
een versterkt geluid onder te zetten zoals de voet-
stappen en het openen van deuren.  

 
Thomas Kramer leerde me dat alles wat je ziet be-
wegen in beeld geluid heeft dus heb ik voor elk item 
dat verschijnt in beeld een zachte plop gemonteerd. 
De plopjes die je hoortkomen uit de Facebook  
applicatie van mijn mobiele telefoon. Wanneer er 
weer items verdwijnen hoor je hetzelfde geluid, enkel 
achteruitgespoeld en gepitcht.  
 
De scene dat de speakertoren in beeld komt heb ik 
er bewust voor gekozen om het lawaai te overdrijven. 
Ik heb de muziek iets laten distorten en met een 
reverb kan je de ruimte emuleren waar audio zich 
afspeelt dus heb ik extra echo toegevoegd. 
 
De muziek die je hoort is I wanna be a hippy van 
Technohead. De eindtune is Worakls - When the birds 
go in the wrong way (N’to remix) die ik gratis van 
Soundcloud gehaald heb. 
 
Toen ik tevreden was heb ik de timed selection 
weggeschreven als een 32bit wav file. Deze heb ik 
vervolgens weer gebruikt in After Effects waar deze 
naadloos onder de bestaande beelden paste.
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 Proces   
 
Deze verdieping stond in het teken van de productie 
van mijn filmpje. Ik ben tevreden met het resultaat 
en ik heb een boel geleerd. Er zijn echter ook best 
veel dingen anders gelopen dan ik gedacht had en 
fout gegaan. Één van de doelen was zelfstandig een 
concept verzinnen met een logisch verhaaltje er in. 
Hier heb ik in de voorgaande verdieping al veel 
bloed zweet en tranen ingestoken maar de  
uiteindelijke uitwerking stond nog niet helemaal vast.  
Ik ben gaan filmen met het grove idee van het con-
cept en dat was niet verstandig. Gevolg was dat ik 
een extra shot moest maken en dat ik pas vrij laat 
een goede uitwerking had van mijn concept. Ik had 
hierdoor erg lang een ontevreden gevoel toen ik er 
aan werkte. Ik had heel erg het gevoel dat de lengte 
van het proces tegen me werkte, ik had er al zo lang  
 
 

 
tijd ingestoken dat ik niet meer creatief en onbeperkt 
naar het product kon kijken.  
Gelukkig heb ik met de feedback van een aantal 
mensen toch nog een tof filmpje kunnen maken. 
Ik ben wel erg blij met de voorbereidende  
verdieping  want bijna alles kennis die ik heb 
opgedaan in de voorbereidende verdieping heb ik 
kunnen gebruiken. 
 
Het grootste leerdoel voor mij was toepassen van 
compositing technieken. Naar mijn mening is dat doel 
behaald, ik heb op verschillende manieren getracked, 
zowel met Syntheyes als After Effects, materiaal 
toegevoegd aan shots en een heel shot gemaakt in 
een 3D space. Ik denk dat ik met dit product een 
waardevolle toevoeging heb op mijn portfolio omdat 
het een veelzijdig filmpje is. Ik ben tevreden met de 
kwaliteit van het geheel, al zou ik het achteraf bezien 
toch iets anders aanpakken. 
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Bronnen
Onderstaand mijn gebruikte bronnen. 
 
Light for the visual artist, Richard Yot, 2010 
Boek over licht en de theorie. 
 
http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast/ 
Informatie over kleurcontrasten 
 
www.spot3D.com 
Uitleg over Vray 
 
https://vimeo.com/39979623 
Colorgrading met SLR materiaal. 
 
http://www.hurlbutvisuals.com/blog/2012/01/7-tips-for-hd-color-correction-and-dslr-color-correction/ 
Kleurcorrectie know-how 
 
http://soundrolaymusic.blogspot.nl/2011/09/adobe-audition-cs55-mastering-tutorial.html 
Audiomastering tutorials 
 
http://library.creativecow.net/articles/holt_karl/syntheyes.php 
Syntheyes uitleg.


