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1 INLEIDING  

Audacity is een geluidsbewerkingsprogramma. Je kunt er audio 

(zoals interviews of instrumenten) mee opnemen en bewerken.  

2 DOWNLOAD  

Ga naar https://www.audacityteam.org/download/e, kies de gewenste versie en download de juiste 

“installer”). Open het bestand om Audacity te installeren. 

Na installatie kan je de taal eventueel nog veranderen bij edit->preferences > Interface > language. 

MERK OP: Om als mp3-bestand te kunnen opslaan, moest er vroeger nog een apart bestand 

gedownload worden. Voor Windows en Mac gebruikers is dat niet meer nodig, maar wel nog voor Linux 

gebruikers (zie hier: LAME installation section). 

3 WERKVENSTER  

We verkennen eerst het werkvenster. 

 

1. Menubalk 

Werkbalken 

2. Afspeel-werkbalk 

3. Gereedschaps-werkbalk 

4. Opnamemeter-werkbalk 

5. Afspeelmeter-werkbalk 

6. Mixer-werkbalk 

7. Bewerken-werkbalk 

8. Afspelen-met-snelheid-werkbalk 

9. Apparaat-werkbalk 

10. Selectie-werkbalk 

Andere 

11. Niet vast gemaakte afspeelknop 

12. Tijdslijn 

13. Track controlepaneel 

14. Audio track 

15. Statusbalk 
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https://www.audacityteam.org/download/e
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/audacity/help/manual/man/installing_and_updating_audacity_on_linux.html%23linlame
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4 OPNAMEN OPENEN /  IMPORTEREN  

 Om audio of een audacity project te openen, klik in de menubalk op  bestand > openen, selecteer 
het juiste bestand en klik op “open” 

 Om audio in een project te importeren, klik in de menubalk op  bestand > importeren > audio, selecteer het 
juiste bestand en klik op “open”.  Dit bestand komt als nieuwe track in de tijdslijn te staan. 

 

5 OPNAME MAKEN  

 Kies de juiste instellingen in de apparaatwerkbalk. 

 
Je kan de werkbalk uitrekken door de rechterrand te verslepen, dat is misschien nodig om alles goed 
te kunnen lezen. 

Je zal hier vast en zeker de verschillende keuzes en volumes moeten uittesten. Voor Windows, Mac 
en Linux gebruikers zijn er andere keuzes. 

Voor opname van je eigen stem kan dit een goede keuze zijn in Windows: 

 
Voor opname van computergeluid kies je in Windows WASAPI en een LOOPBACK apparaat: 

 

 Klik op de opname-meter-werkbalk om de geluidsterkte te testen 

 

 Pas eventueel het opname-volume aan in de mixer-werkbalk 

 

 Klik op “record” in de afspeelwerkbalk (je kan indien nodig eerst het Audacity scherm verkleinen) 

 Spreek je tekst in of speel het geluid af en klik op “stop”   

MERK OP: Indien je een volgende opname maakt, komt deze standaard achter de vorige opname in 
dezelfde track. Je kan ook een nieuwe track aanmaken via Tracks > Toevoegen … > Stereo-track. 

6 OPNAME BELUISTEREN  

Nu kan je het opgenomen fragment beluisteren. 

 Klik op de play-knop  om te beluisteren vanaf het begin 

 OF selecteer eerst een deel van de track (zie verder) en klik nu op de play-knop  om enkel het 

geselecteerde deel te horen 

 OF klik in de tijdslijn bovenaan op de plaats vanaf waar je wilt beluisteren 
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7 OPNAME BEWERKEN  

7.1 Selecteren 

 Klik eventueel op de knop “selecteren” in de “tools” werkbalk (staat standaard aan) 

 Sleep IN DE TRACK (niet op de tijdslijn) over het deel van de track dat je wilt selecteren 

 Zoom eventueel in voor een betere selectie via Beeld > Zoomen.   

 Je kan de selectie vergroten of verkleinen door met de muis 
tegen de rand van een selectie te staan, deze verandert dan in 
een handje. 

 Door een klik naast de selectie, hef je de selectie op. 
 

7.2 Een deel van de opname wissen/verplaatsen 

 Selecteer het deel dat je wil verwijderen/verplaatsen.  

 Beluister het en verfijn eventueel je selectie (gebruik de zoomknoppen) 

 Klik op de knop “knippen”  in de bewerken-werkbalk 

 Het geselecteerde is nu gewist  

 Als je het deel wil verplaatsen, klik je in de tijdslijn waar het deel moet komen en klik dan op de knop 

“plakken”  in de bewerken-werkbalk 

7.3 Effecten 

FADE 

Interessant als je maar een deel van een lied wilt laten horen. 

 Selecteer het deel dat moet “faden” 

 Klik in de menubalk op Effecten en kies voor Fade-in of Fade-out 

 

VAN VROUWENSTEM NAAR MANNENSTEM EN OMGEKEERD 

Ik krijg goed resultaten met de volgende aanpassingen, maar 

ik denk dat je voor je eigen stem zal moeten experimenteren. 

 Klik in de menubalk op Effecten en kies toonhoogte 
wijzigen 

 Typ bij percent -20 (of een andere waarde) om de stem te 
verlagen en 20 om de stem te verhogen 

 Nu kan je al eens naar het resultaat luisteren 

 Je kan eventueel ook nog met het effect Tempo wijzigen 
de stem versnellen of vertragen 
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TELEFOON STEM 

Volg de volgende stap en voeg eventueel nog ruis in op een tweede track. 

 Effecten >High pass filter > 12db 

 Effecten >Versterken > OK 

 Effecten >Low pass filter > 6db 

 Effecten >High pass filter > 6 db 

 Effecten > Versterken > OK 

 Effecten >Low pass filter > 12 db 

 Effecten > versterken> OK 

 Ruis toevoegen:  sporen > toevoegen > audiospoor en dan “genereren”> ruis en kies amplitude 

0.01. 

8 OPNAME BEWAREN EN EXPORTEREN  

Audacity werkt met Projecten (.aup bestand).  Je kan ieder project opslaan om later aan verder te 

werken. 

 Klik op bestand > project opslaan 

Ben je klaar met je project, dan exporteer je als MP3. 

 Klik op bestand > exporteren 
kies locatie, bestandsnaam, bestandstype en klik op Save 

 

9 AUDIO CONVERTEREN  

Je kan in Audacity bestaande audio (vb. wav-files) converteren naar een mp3-bestand. 

 Klik op het menu Bestand > Openen... , kies het audio- bestand en klik op OK  om bestand te laden in 
Audacity. 

 Klik op het menu Bestand > Export audio... om te exporteren als MP3-bestand. 

 Kies een ander bestandsnaam zodat je het origineel behoudt! 

 Klik eventueel op opties en kies voor een lagere 
bit rate kwaliteit (maximum 128 kbps) en/of het 
samenvoegen van stereo. 
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10 AUDIO COMPRIMEREN  

Heb je een veel te groot audio-bestand? Dan kan je de volgende werkwijze gebruiken om het bestand te 
comprimeren. 

 Klik op het menu Bestand > Openen... , kies het MP3- bestand en klik op OK  om het MP3- bestand te 
laden in Audacity .  

 kies in het snelmenu voor Sampleformaat instellen en kies 16-bit 

 kies in het snelmenu voor Frequentie instellen  en kies een lager tarief, kies maximum 44,100 Hz  

 Klik op het menu Bestand > Export audio... om opnieuw te exporteren het MP3-bestand. 

 Kies een ander bestandsnaam zodat je nog terug kan naar het origineel! 

 Klik op opties en kies voor een lagere bit rate kwaliteit (maximum 128 kbps) en/of het samenvoegen 
van stereo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 

 http://manual.audacityteam.org/o/  

 http://www.lerarentools.be/V1/docs/werken_met_audacity.pdf  

 http://www.lerarentools.be/V1/docs/audacity.pdf  

 http://www.de-hooiberg.nl/podcastproject/handleidingen/monteren_in_audacity.pdf  

 http://www.wijkamp.com/audio/software_manual/audacity_vs126_nl-handleiding.pdf  
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