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Inleiding
Aan het eind van het derde jaar van de opleiding Theater en Techniek kwam ik in aanraking met video in 
de brede zin van het woord. Onder andere de videoworkshop en het diploma-uitreikingsproject hebben bij 
mij veel interesse voor video gewekt. Al sinds de Windows 95 computer ben ik in de weer met audiovisuele 
toepassingen. Nu de computer een groot deel van alle stand-alone videoafspeelapparatuur heeft 
overgenomen leek het mij interessant om te onderzoeken welke softwarematige videoplayers er op de 
markt zijn voor gebruik in het theater. Ook wilde ik graag weten op welke manier je de beste performance 
kon halen uit je software, voor een zo perfect mogelijke playback. De toepassing van weergave apparatuur 
(zoals een projector, LCD of LED-scherm) speelt geen grote rol in deze scriptie.

De scriptie is geschreven voor de videotechnicus met enige voorkennis. Het is vaak de uitdaging om met 
zo min mogelijk geld zo veel mogelijk te realiseren. Bij gezelschappen is dat meestal het geval. Met die 
insteek heb ik deze scriptie geschreven. De computer kan op dat gebied veel waarmaken; je moet alleen 
wel weten waar je moet zoeken. Op het gebied van computersystemen en codecs (videoformaten en 
coderingen) worden er handige tips en achtergrondinformatie gegeven die belangrijk zijn voor het juist 
uitspelen van videobestanden. Over de software zelf wordt inhoudelijk weinig vermeld, dat is ook niet de 
bedoeling. Deze scriptie is een opstapje naar het zoeken van software die voor een bepaald idee geschikt 
zou kunnen zijn.

Voor dit onderzoek heb ik interviews/gesprekken gevoerd met personen die zich bezighouden met video 
binnen het theater (en vaak ook daarbuiten). Daarnaast is een groot deel van de informatie afkomstig van 
het internet, de grote vraagbaak en encyclopedie op het gebied van moderne technieken met vele 
tegenstrijdige antwoorden, waar ik mij een weg door heb geprobeerd te banen.

Het aardige van het gebruik van video in het theater is dat je het een verzameling zou kunnen noemen van 
alle soorten gebruik van video die je maar kan voorstellen. Filmvertoning, lichtkunst, live interactie, 
slideshow en ga zo maar door. Dit gegeven maakt het gebruik van video, in combinatie met een 
technieklustige regisseur, vrij complex. Ga je het vergelijken met licht en geluid, dan is de videotechniek 
nog relatief jong. Er zijn nog maar weinig gedocumenteerde werkwijzes. Deze scriptie behandelt een deel 
van de werkwijze van het gebruik van video in het theater. Het is opgedeeld in twee hoofdonderwerpen: 
het voorbereiden van videobestanden en het kiezen van software naar aanleiding van een idee.

Tot slot nog het volgende:

Deze scriptie kent een voorkeur voor Mac. Dat kent twee 
oorzaken; ik werk zelf op Mac en beschik niet over een up-to-date 
PC om op te werken of te testen. Tweede oorzaak is, no offence, 
dat een Mac meer geschikt is voor het afspelen van video’s dan 
een PC. Waarom dat zo is komt later nog aan bod.
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Probleemstelling

Hoe maak je een keuze voor een softwarepakket voor het afspelen van video in een theatrale omgeving 
en welke keuzes zijn er voor een passend videoformaat en systeem?

De	  onderzoeksvragen	  worden	  successievelijk	  nader	  uitgewerkt.

Hoe maak je de keuze voor een softwarepakket...
Het ene softwarepakket is het andere niet. Het is belangrijk dat je precies weet wat je van plan bent. Maar 
in het theater willen we ook zo flexibel mogelijk blijven. Als het ene niet naar wens is, moeten we het 
andere kunnen proberen. Het vastspijkeren op een bepaald programma en dan toch flexibel blijven is 
tegenstrijdig; videosoftware is vaak gemaakt voor een specifieke toepassing. Dáár ligt een grote uitdaging 
voor de videotechnicus!

..voor het afspelen van video..
Het gebruik van video begint met ideeën over de inhoud van de video: wat wil je laten zien? Deze video 
wordt opgenomen, gemaakt door een animator, fotograaf, noem maar op. Vervolgens wordt het materiaal 
bewerkt in een montageprogramma en vandaar uit geëxporteerd naar een bestand. Vanaf het exporteren 
begint deze scriptie zich met het proces te bemoeien. Het exporteren naar het juiste formaat video is van 
groot belang voor het nastreven van een juiste playback. Playback is engels voor afspelen. Met andere 
woorden: het uitsturen van een reeks beelden vanuit de computer.

..in een theatrale omgeving..
In een theatrale omgeving heb je te maken met een publiek en hetgeen gepresenteerd wordt. Daar zijn 
vaak acteurs en/of dansers bij aanwezig. In een theatrale omgeving komt het voor dat de video moet 
reageren op het publiek of op de acteurs. Dat kan je heel eenvoudig opvatten: het instarten van een 
filmpje bij aanvang van de voorstelling, maar kan ook ingewikkeld: interactie tussen video en de acteurs 
bijvoorbeeld.

..en welke keuzes zijn er voor een passend videoformaat..
Er is een grote hoeveelheid videoformaten in omloop. Ieder formaat is gemaakt voor een bepaald doel. 
Behandeld worden de codecs/formaten die het meest geschikt zijn voor efficiënte playback vanaf PC/
Apple computers.

..en systeem?
Er wordt niet diep ingegaan op de keuze voor een bepaalde computer, wel wat er mee te doen is om ze 
geschikt te maken voor het afspelen van video. Bijvoorbeeld bij het gebruik van multi-screen of live-input 
en hoe computers in een netwerk kunnen samenwerken.
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Structuur

De structuur van deze scriptie wordt besproken aan de hand van de hoofdstukken:

1) Videostandaarden Het onderzoek verdiept zich eerst in de droge theorie van de digitale video. De 

ouderwetse en nieuwe videostandaarden komen aan bod. Wanneer je aan de slag gaat met video is het 
handig te weten waar de video vandaan komt en op wat voor manier deze video bekeken moet worden. 
Met die kennis is er vervolgens in de praktijk makkelijker een uitspraak te doen over de te verwachten 
kwaliteit.

2) Opslaan van video  Dit hoofdstuk staat in het teken van de codecs. Het opslaan van je video in een 

juist formaat is uiterst belangrijk om de video zo perfect mogelijk af te spelen. Codecs zorgen voor verschil 
in compatibiliteit, beeldkwaliteit, kleurweergave en performance 

3) Computerkennis Vervolgens verdiept het onderzoek zich in de computer als apparaat om video op 

af te spelen. Dit hoofdstuk doelt op de hardware/software-matige kennis waarmee in de praktijk een zo 
perfect mogelijke weergave van de video kan worden behaald.

4) Toepassingen Dit hoofdstuk gaat in op handige trucjes die bij het gebruik van videoprojectie 

interessant kunnen zijn.

5) Software  De scriptie sluit af met een overzicht van interessante software. Per programma wordt de 

toepasbaarheid beknopt besproken. Dit hoofdstuk dient als een opzetje voor het vinden van geschikte 
software.
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1 Videostandaarden
Inleiding:	  digitale	  video

In de praktijk kan het voorkomen dat 
je aan de slag moet met vele soorten 
videobronnen. Een stukje film vanaf 
DVD, een stukje film vanaf DV, 
Youtube-filmpjes, Bluray films, live-
video. Al deze bronnen kennen hun 
eigen formaten. Je wil in bijna elk 
geval de optimale beeldkwaliteit 
behouden. Achtergrondkennis over 
diverse formaten is daarvoor van 
belang. 

In de film- en televisiewereld heeft 
men vele videostandaarden ontwikkeld. Regisseurs wilden graag experimenteren met nieuwe 
beeldverhoudingen. De bioscoop ging een breder formaat hanteren, zodat de films in het niet vielen op 
televisies thuis, maar televisies werden platte LCD-schermen en analoog werd digitaal. In al deze jaren van 
ontwikkeling zijn vele ratio’s, formaten, framerates en technieken ontstaan. Men kon de bomen door het 
bos niet meer zien. 

Wanneer we over videoformaten spreken, kunnen we twee soorten formaten onderscheiden: het 
codeerformaat en het mediumformaat. Het codeerformaat zegt iets over de manier waarop de video 
overgedragen wordt. Het mediumformaat bepaalt hoe video op een bepaald medium wordt gezet en weer 
wordt gelezen. Deze scriptie behandelt voornamelijk video afgespeeld vanaf de computer. Het medium is 
in dit geval vaak een harde schijf. Interessanter is het codeerformaat. Dit formaat zegt iets over de grootte 
(in pixels), de verhouding (lengte/breedte ratio), framerate (beelden per seconde) en de codec (codering) 
waarmee de video is opgeslagen.

Alle soorten disciplines van video komen bijeen in het theater. Daarom is het belangrijk kennis te hebben 
van de verschillende formaten die je tegen het lijf kan lopen en hoe je met behoud van kwaliteit deze 
video kunt vertonen. We beginnen met het begrip ‘framerate’, die in de rest van de scriptie nog 
herhaaldelijk naar voren zal komen.
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1.1	  Framerates1 2

De framerate is een aanduiding voor het aantal beelden per seconde dat de video bevat. De eenheid luidt 
‘frames per second’, afgekort: ‘fps’, soms ook omschreven als ‘beelden per seconde’. Hogere framerate 
geeft een hogere bewegingsscherpte, maar is niet altijd wenselijk. Bioscoopfilms worden opgenomen op 
24 fps. Dat lijkt weinig, maar film is niet meer dan de illusie van beweging. Onze hersenen ervaren 
vervaging als vloeiend. Een film met 50 beelden per seconde zou eerder als schokkerig of home-video 
worden ervaren. 

Beelden per seconde 

Still 
uit de Sony ‘Bouny Balls’ reclame: onze hersenen ervaren vervaging als vloeiend.
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1.2	  Analoge	  standaard	  digitaal

De volgende alinea’s hebben betrekking op het analoge tijdperk, dat 
(gelukkig) bijna voorbij is. Digitale video is volledig gebaseerd op het 
versturen van een reeks nullen en enen. Analoog is een signaal 
opgebouwd uit wisselende spanningsniveau’s die uit te lezen zijn als 
golfjes. Analoog is storingsgevoelig en kent bijna geen toepassing in de 
kwaliteit die tegenwoordig te verkrijgen is met digitale video. Er wordt 

kort uitgelegd in welk formaat de analoge televisies werkten en welke nadelen dat heeft wanneer het 
wordt gedigitaliseerd. 

1.2.1	  NTSC	  3

NTSC (National Television Standards Committee) is het oudere, 
Amerikaanse, analoge televisiesysteem. NTSC maakt gebruik van 480 
beeldlijnen, 29,97 beelden per seconde, interlaced. NTSC staat bekend om 
zijn tekortkomingen in het kleursysteem. Daarnaast heeft het een 
opmerkelijke framerate die de benaming ‘drop frame’ wordt genoemd. Je 
komt deze framerate nog veel tegen bij Amerikaans beeldmateriaal. In de 
digitale wereld betekent NTSC een beeldformaat van 720 x 480 pixels en 
29,97 beelden per seconde.

1.2.2	  PAL	  4	  

PAL (Phase Alternating Line) is een standaard voor analoge kleuren-televisie-uitzendingen in o.a. Europa. 
Het is ontwikkeld nadat de tekortkomingen (kleurfouten e.d.) van het NTSC-signaal bekend waren 
geworden. In vergelijking met het NTSC-signaal heeft het PAL-signaal meer beeldlijnen (576) en werkt het 

met 25 beelden per seconde, interlaced, dus 50 fields per seconde, 

vanwege de Europese netfrequentie. Officieel kent het PAL-signaal 625 
beeldlijnen, maar slechts 576 zijn er zichtbaar. De rest wordt gebruikt voor 
synchronisatie en teletekst. Je komt het PAL-signaal tegenwoordig nog 
tegen op de analoge kabeltelevisie en het Europese composiet 
videosignaal.  
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4 http://nl.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
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1.2.3	  PAL	  gedigitaliseerd	  5

Wanneer we over PAL praten in de digitale wereld betekent dat 
niet dat er golfjes worden opgeslagen op een harddisk. Dat zou 
veel ruimte kosten en is bovendien totaal computer onvriendelijk. 
In plaats van golfjes slaan we beelden op als digitale beelden. Dus 
als er over PAL wordt gesproken in de digitale wereld dan wordt er 
bedoelt dat de video de afmetingen en framerate kent van een 
PAL-beeld: 720 x 576 (5:4) pixels, 50 fields per seconde. In 
sommige gevallen 25 frames per seconde als het gaat om progressive video. De rest van de parameters 
die een analoog PAL-signaal heeft doet er niet meer toe. PAL wordt op een computerbeeldscherm 
weergegeven in een ander formaat: 768 x 576 (4:3) pixels vanwege het verschil in pixel aspect ratio. Meer 
over pixel aspect ratio’s in § 1.3.2 . In de digitale wereld wordt PAL-video ook wel 576i genoemd, met de i 
van interlaced. 

1.2.4	  Interlacing	  6	  7	  8

Interlaced video, (interliniering) bestaat uit 50 fields per seconde, 25 frames 
per seconde. Een field bevat de helft van de totale hoeveelheid beeldlijnen. Er 
zit een minimaal tijdsverschil tussen deze fields. Field 1 stelt de oneven 
beeldlijnen (1,3,5..) voor, field 2 de 
even beeldlijnen (2,4,6..). 

Het elektronenkanon van een CRT 
televisie schrijft eerst de oneven (afbeelding: groene) lijnen weg, 
daarna de even (rode) lijnen. Dit 25 keer per seconde. Samen 
vormt dat een heel beeld. Interlacing wordt toegepast om 
bandbreedte te besparen, maar met behoud van een hoge 
bewegingssnelheid (50 beelden per seconde, dus zeer vloeiende 
bewegingen). 

Interlacing is handig als je uiteindelijke weergave ook interlaced is; of als er interlaced wordt uitgezonden. 
Interlacing komt niet alleen voor op ouderwetse tv-toestellen, maar ook op de digitale-televisie. Via de 
kabel wordt namelijk 1080i50 uitgezonden. Dat heeft als voordeel dat de video zijn hoge 
bewegingssnelheid behoudt. Op de kabel was onvoldoende bandbreedte om op 1080p50 uit te zenden.

Doordat er elke 1/50ste seconde maar een half plaatje wordt vertoond lever je dus beeldkwaliteit in. Deze 
beeldkwaliteit is op een ouderwetse televisie nog zeer aanvaardbaar. Maar op moderne, digitale systemen 
zorgt het voor veel narigheid. Computers houden niet van interlacing!
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5 http://lurkertech.com/lg/video-systems/
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7 http://www.sparkysworld.co.uk/interlacing.htm
8 http://www.eetimes.com/design/other/4013015/De-interlacing-video-basics

http://lurkertech.com/lg/video-systems/
http://lurkertech.com/lg/video-systems/
http://www.sparkysworld.co.uk/interlacing.htm
http://www.sparkysworld.co.uk/interlacing.htm
http://www.eetimes.com/design/other/4013015/De-interlacing-video-basics
http://www.eetimes.com/design/other/4013015/De-interlacing-video-basics


1.2.5	  Interlacing	  digitaal	  9	  10	  11

Op een computer kan interlacing voor rare strepen 
zorgen in je video. Op een televisie heb je hier geen last 
van, want bij een televisie ‘faden’ de fields in elkaar over 
doordat het fosfor (hetgeen wat opgloeit en aan de 
binnenkant van de beeldbuis zit) nog heel even nagloeit. 
Wanneer interlaced video op een computerbeeldscherm 
wordt bekeken zal bij veel beweging in het beeld 
opvallen dat aan de randen van de bewegende vlakken 
kartelrandjes te zien zijn. Ook stilstaande afbeeldingen 
met scherpe horizontale lijnen veroorzaken problemen 
(zie afbeelding*). De reden dat computerschermen wel 
kartelrandjes vertonen en CRT-televisies niet, is dat 
computerschermen (CRT, LCD, DLP, LED, Plasma) van 
natura progressive werken. Zij kunnen niet anders dan 
beeldje voor beeldje laten verschijnen.

 12

Om dit bijverschijnsel te voorkomen is de de-interlacer uitgevonden. De meeste software-videoplayers, 
projectoren, plasma’s en LCD-televisies hebben een de-interlacer ingebouwd. Bij video-software heb je 
vaak de optie om de video te de-interlacen. Er zijn verschillende methoden om te de-interlacen. Het 
verschilt per softwarepakket en apparaat welke methode wordt toegepast. De-interlacen verhelpt het 
probleem met de zaagtandjes, maar brengt wel kwaliteitsverlies met zich mee. Scherpteverlies is vaak het 
gevolg.

* Interline twittering: 
Links is een normaal 
progressive testbeeld. 
Rechts is hetzelfde beeld 
maar dan interlaced. Als je 
dit plaatje op een televisie 
plaatst dan zullen de lijnen 
om-en-om verspringen. Je 
ziet bovendien dat er in dit 
stilstaande beeld al 
diverse patronen ontstaan.

10

9 http://lurkertech.com/lg/fields/fields_sgi.html
10 Digitale Video, p.209
11 http://www.larryjordan.biz/tips/tip66.html
12 Afbeelding afkomstig van Wikipedia, Interlaced video

http://lurkertech.com/lg/
http://lurkertech.com/lg/
http://www.larryjordan.biz/tips/tip66.html
http://www.larryjordan.biz/tips/tip66.html


1.3	  Digitale	  video

1.3.1	  Progressive	  scan	  13	  

In het digitale domein horen video’s progressive te zijn. Beeldje voor beeldje in plaats van field-voor-field. 
Met andere woorden, er worden enkel hele beelden vertoond, net als bij een ouderwetse bioscoopfilm 
waarbij een film razendsnel langs de lens raast. Progressive beelden zijn scherper dan interlaced en 
hebben geen last van streperige beweging of andere bijverschijnselen waar interlacing wel mee te maken 
heeft. Het is al eerder gezegd: LCD-schermen, plasmaschermen en LCD/DLP-projectoren werken van 
nature progressive. Wanneer dergelijke beeldapparatuur wordt gebruikt geniet het de voorkeur het 
beeldmateriaal progressive op te nemen of aan te leveren. Hiermee wordt voorkomen dat de video eerst 
door een de-interlacer moet, wat de kwaliteit ten goede komt. Moderne HD-camera’s hebben de 
mogelijkheid om progressive op te nemen.

Tip! (mini-)DV/PAL-camera’s nemen vrijwel allemaal interlaced op. Enkele prosumer 

camera’s hebben een ‘frame movie mode’14 (waaronder de Canon XL1 en de XM2) 
waarbij progressive beelden worden nagebootst. De framerate gaat daarmee naar 25, 
wat volgens filmmakers de echte ‘filmlook’ heeft, en de onhandigheden van interlaced 
video zijn hiermee opgelost. Een andere optie is om de sluitertijd van de camera 
handmatig te zetten op 1/25, maar dat kan alleen in situaties met gematigd licht en 
heeft als nadeel meer bewegingsonscherpte dan bij 1/50 of hoger.

11

13 Naar interview Jeffrey Goes (The Unit Showcontrol)
14 http://www.global-dvc.org/html/framemode.asp

http://www.global-dvc.org/html/framemode.asp
http://www.global-dvc.org/html/framemode.asp


1.3.2	  Aspect	  Ratio’s	  15

Er is een verschil tussen de (picture) aspect ratio en de pixel aspect ratio. De aspect ratio vertelt iets over 
de beeldverhouding (breedte/hoogte). De pixel aspect ratio vertelt iets over de verhouding van de pixel 
(breedte/hoogte).

Voorbeeld: een PAL-video met beeldverhouding van 
4:3 heeft een pixel aspect ratio van 59/54, want de resolutie van de video is 720x576, een verhouding 
van 5:4. In andere woorden: de pixels van een PAL-beeld zijn geen perfecte vierkantjes, maar iets verticaal 
uitgerekte rechthoeken. Om een PAL-beeld in de juiste beeldverhouding weer te geven op een 
computermonitor, lcd-tv of projector (native-verhouding van 1:1 = vierkant) wordt de video dus horizontaal 
uit elkaar getrokken.

1.3.3	  Veelvoorkomende	  beeldverhoudingen:	  16	  17

PAL TV
De hiernaast weergegeven hoogte/breedte 
ratio’s kom je voornamelijk tegen in de 
filmindustrie. Voor in het theater zijn we niet 
zozeer gebonden aan ratio’s, we kunnen zelf 
bepalen waar we op projecteren en hoeveel 
projectoren of schermen we daarvoor willen 
gebruiken. Wel zijn we gebonden aan de 
native resolution van projectoren of schermen. 
Bij een projector is dat bijna altijd 4:3 en bij 
een LCD-/plasmascherm 16:9.

HDTV Widescreen

De hiernaast weergegeven hoogte/breedte 
ratio’s kom je voornamelijk tegen in de 
filmindustrie. Voor in het theater zijn we niet 
zozeer gebonden aan ratio’s, we kunnen zelf 
bepalen waar we op projecteren en hoeveel 
projectoren of schermen we daarvoor willen 
gebruiken. Wel zijn we gebonden aan de 
native resolution van projectoren of schermen. 
Bij een projector is dat bijna altijd 4:3 en bij 
een LCD-/plasmascherm 16:9.

Bioscoop V.S.

De hiernaast weergegeven hoogte/breedte 
ratio’s kom je voornamelijk tegen in de 
filmindustrie. Voor in het theater zijn we niet 
zozeer gebonden aan ratio’s, we kunnen zelf 
bepalen waar we op projecteren en hoeveel 
projectoren of schermen we daarvoor willen 
gebruiken. Wel zijn we gebonden aan de 
native resolution van projectoren of schermen. 
Bij een projector is dat bijna altijd 4:3 en bij 
een LCD-/plasmascherm 16:9.

Cinemascope / Super 35

De hiernaast weergegeven hoogte/breedte 
ratio’s kom je voornamelijk tegen in de 
filmindustrie. Voor in het theater zijn we niet 
zozeer gebonden aan ratio’s, we kunnen zelf 
bepalen waar we op projecteren en hoeveel 
projectoren of schermen we daarvoor willen 
gebruiken. Wel zijn we gebonden aan de 
native resolution van projectoren of schermen. 
Bij een projector is dat bijna altijd 4:3 en bij 
een LCD-/plasmascherm 16:9.
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15 http://lurkertech.com/lg/pixelaspect/
16 Digitale Video, p.33 & http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio
17 http://www.moviola.com/book/export/html/180
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1.3.4	  Breedbeeld	  PAL	  18	  19

Letterboxed Anamorphic

Een veelvoorkomend fenomeen is “PAL 16:9 anamorphic”. Het komt voor op DVD’s en camcorders en is 
bedacht om het 4:3 signaal zo optimaal mogelijk te benutten. Kort gezegd wordt een 16:9 signaal 
uiteengerekt weggeschreven. In het bovenstaande voorbeeld zien we een 16:9 film zowel letterboxed als 
anamorphic. De anamorphic versie is verticaal uitgerekt. Een anamorphic 
beeld bevat dus meer beeldinformatie en levert dus een scherper beeld op; 
het maakt gebruik van alle beeldlijnen die een crt-breedbeeld-tv te bieden 
heeft. De anamorphic versie ziet er op een breedbeeld-tv weer normaal uit. 
Voor de oplettende lezer: anamorphic beelden hebben wéér een afwijkende 
pixel aspect ratio!

13

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Anamorphic_widescreen
19 http://www.thedigitalbits.com/articles/anamorphic
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1.3.5	  HD-‐video	  20

High Definition is video met een hogere resolutie en een standaard die over bijna de hele wereld gebruikt 
wordt. Het maakt gebruik van vierkante pixels. Het is ontstaan vanwege de vraag naar betere, scherpere 
televisie. Ook in het theater wordt graag gebruik gemaakt van HD-video. PAL-beelden waren ooit bedacht 
voor TV’s niet groter dan 70cm maar werden (uit noodzaak) opgeblazen tot projecties van enkele meters 
groot. Met de HD-techniek kunnen er veel scherpere beelden worden geprojecteerd, wat veel kan 
toevoegen aan de belevingswaarde.

High Definition komt in een aantal varianten voor. De standaard HD-formaten worden herkenbaar gemaakt 
met het aangeven van het aantal beeldlijnen, interlaced/progressive en opgevolgd door het aantal frames 
per seconde: 21

1280 x 720 progressive, aangeduid als 720p24, 720p25, 720p30, 720p50 en 720p60
1920 x 1080 interlaced, aangeduid als 1080i50 of 1080i60
1920 x 1080 progressive, aangeduid als 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50 en 1080p60
1440 x 1080 interlaced: HDV, ontwikkeld door o.a. Sony voor het opnemen van HD op normale DV-tapes. 
Deze resolutie kent een afwijkende pixelratio van 1.33. Ook aangeduid als 1080i50 e.a. maar vaak met 
toevoeging van ‘HDV’.
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20 Naar interview Jozef Hey (Beamsystems)
21 http://www.hdtvfaq.org/hdtv-formats.html
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1.3.6	  Veelvoorkomende	  resoluties22

Hieronder is een overzicht van veelvoorkomende formaten/resoluties, hun ratio en gebruik. Wat er over 
formaten gezegd kan worden, is dat een film met een hogere resolutie ook meer vraagt van de videokaart. 
Meer over de relatie tussen resolutie en performance in § 3.1.5

Benaming Breedte Hoogte Ratio Gebruik in theater

VGA 640 480 4:3 gebruikelijke VJ-content resolutie

SVGA 800 600 4:3 ouderwetse projectoren

XGA 1024 768 4:3 meest voorkomende projectoren

WXGA 1280 800 16:10 MacBook 13”, alternatieve projectoren

HDTV 1280 720 16:9 HD 720p

HDTV 1920 1080 16:9 HD 1080p

4k 4096 2304 16:9 “RED ONE” videocamera formaat*

* (De RED ONE is een van de meerdere camera’s met 4k opname mogelijkheid).
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22 Digitale Video, p. 33/34



2 Opslaan van video
Inleiding:	  compressie,	  containers	  en	  codecs

Vroeger werden video’s opgeslagen op film, een reeks foto’s achter elkaar. Daarna kwam de 
videoband, die op een ingewikkelde manier video wegschreef op magnetische tape. Tegelijkertijd 
kwamen de computers in opmars die een nieuwe, digitale manier van video-opslag aanboden. Deze 
techniek zorgde voor de opmars van de DVD, Youtube, skype en ga zo maar door. Tegenwoordig 
gebruiken we bijna geen analoge opslag van film meer, behalve in de bioscoop waar nog steeds 
echte films langs de lens razen. Maar ook dat zal snel veranderen. In dit hoofdstuk wordt besproken 
op welke manier video digitaal kan worden opgeslagen (codecs) en wat de basis is van 
videocompressie (het beperken van de bestandsgrootte).

2.1	  Videocompressie

Om de omvang van digitale video te beperken is het comprimeren uitgevonden. Het verzenden van 
video’s over het internet of door de lucht moet zo effectief mogelijk om bandbreedte te besparen. 
Dit zijn typische low-bandwith applicaties. Echter, niet alleen voor low-bandwith applicaties is 
videocompressie belangrijk: we krijgen te maken met steeds grotere videoformaten waardoor de 
bestandsgroottes de pan uitrijzen. In het theater is het belangrijk dat we niet te veel kwaliteit 
verliezen, handelbare bestandsgroottes behouden en de video snel gedecomprimeerd kan worden.

2.1.1	  Interframe	  compressie	  23

Bij interframe compressie wordt er gekeken naar veranderingen in het beeld. Als je een uur lang een 
schilderij zou filmen, zou de film na compressie bijzonder klein zijn. Ieder frame wordt vergeleken 
met het vorige en het komende frame. Als de compressor merkt dat het beeldje hetzelfde is, wordt 
de informatie niet opnieuw opgeslagen (in het voorbeeld wit). Stel dat er een rondje van linksboven 
naar rechtsonder beweegt in 5 frames. De compressor zal dan niet het hele beeld opnieuw opslaan, 
maar enkel het deel waar de beweging zich bevindt. Het blauwe is waar het rondje zich in het vorige 
frame bevond. Daar moet de achtergrond namelijk weer teruggekleurd worden. Om vooruitspoelen/
navigeren in een film mogelijk te maken, wordt er om de x aantal frames een keyframe geplaatst, 
ook wel het i-frame genoemd. Vaak is deze waarde tussen de 5 en 20 frames. Een keyframe bevat 
een volledig plaatje, dat wil zeggen: alle informatie om het beeld te kunnen opbouwen (frame 1 en 
5). De plaatjes die daarop volgen, bevatten enkel informatie over de veranderingen ten opzichte van 
het keyframe (frame 2,3 en 4).

23 Digitale Video, p 47



Verdiepen we ons nog meer in deze compressievorm, dan komen we al snel de term Group Of 
Pictures (GOP) tegen. Een Group of Pictures bestaat uit een x aantal frames die elkaar nodig hebben 
om te kunnen bestaan. Een GOP begint altijd met een I-frame (keyframe). Daarna volgen de B- en P-
frames. B-frames zijn Bi-directional 
frames die zowel voorgaande 
frames als komende frames 
kunnen bevatten. P-frames zijn 
Predicted frames die of 
voorgaande of komende frames 
voorspellen. 

2.1.2	  Intraframe	  compressie	  24

Bij intraframe compressie wordt ieder frame los, in een reeks van hele plaatjes opgeslagen. Een 
typische intraframe compressie is MJPEG (motion JPEG), wat in feite een hele reeks aan JPG-
afbeeldingen achter elkaar is, afgespeeld in een bepaald tempo. Een JPG-afbeelding is van zichzelf 
gecomprimeerd, maar bij intraframe compressie worden de voorafgaande en komende frames niet 
onderling met elkaar vergeleken zoals bij interframe compressie. Dat wordt ook wel 2-dimensionale 
compressie genoemd. Het voordeel van intraframe is de lichte decompressie, dus minder processor 
intensief. Aangezien de processor vaak de eerste bottleneck is waardoor video kan gaan haperen, 
kan het gebruik van intraframe compressie een voordeel zijn. 

2.2	  Containers 25

2.2.1	  Codec	  vs.	  container

Het verschil tussen een codec en een container: een codec is een handleiding voor je computer, die 
uitlegt hoe de film moet worden opgeslagen of gelezen. Een container is een verpakking met ruimte 
voor video, geluid en soms zelfs ondertiteling, menu-opties etc.

Wanneer men een AVI-bestand opent, wil dat niet zeggen dat iedere computer, ieder programma of 
apparaat dit bestand kan afspelen. Een AVI-bestand kan verschillende codecs bevatten. Alleen als 
het apparaat de betreffende codec in zijn systeem heeft staan, kan het de video afspelen. Hetzelfde 
geld voor bijvoorbeeld MOV-bestanden.
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24 http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression#Intraframe_versus_interframe_compression
25 Digitale Video, p 83
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Voorbeeld: een illegale 700Mb film bevat vaak de Divx-5 codec met MP3 geluid. Ander voorbeeld: 
een video die je hebt geïmporteerd vanaf een DV-camera bevat dan de DV-codec video en LPCM-
geluid. Welnu: beide bestanden worden, in Windows bijvoorbeeld, opgeslagen als AVI-file. Je kan aan 
de buitenkant dus niet zien met welke codec de video is opgeslagen! Dat geld ook voor MOV-
bestanden op Apple computers en vele andere bestandextensies, onafhankelijk van het soort 
systeem.

Het is dus oppassen wanneer een video-enthousiasteling zegt: “Ik maak er wel een MOV’tje van”. 
Het enige juiste antwoord dat een oplettende videotechnicus hierop kan geven is: “Dat is goed, 
maar welke codec ga je gebruiken?”. De keuze voor een juiste codec in het exporteerproces vanuit 
pre-productiesoftware is belangrijk voor het behoud van de kwaliteit en compatibiliteit.

2.2.2	  Overzicht	  containers	  /	  codecs

Onderstaande tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende containers en mogelijke codecs die 
binnen die container gebruikt kunnen worden. Let op, deze lijst is verre van compleet!

extensie volledige naam mogelijke codecs voorkomen

AVI Audio Video Interleave MPEG-4, DV, MJPEG, Indeo, 
Cinepak, Divx

Windows-eigen

DIVX DivX Media Format DivX Bioscoopfilms, tv-series, etc.

FLV Flash Video H.263, VP6, H.264 Internet streaming

M2TS MPEG2 Transport 
Stream

H.264, VC-1, MPEG2 Bluray-disk

MKV Matroska Video H.264, MPEG4 Handige container voor 
bioscoopfilms

MP4 MPEG-4 MPEG-4, H.264 Internet streaming

MPG MPEG Program Stream MPEG1, MPEG2 Video-CD

MOV Quicktime Movie H.264, MPEG4, AIC, MJPEG Internet streaming, Apple-eigen

VOB Video Object MPEG2 DVD-disk

WMV Windows Media Video Windows Media Video, VC-1 Internet streaming, Movie Maker

18



2.3	  Codecs

Het woord codec staat voor Coderen Decoderen. Een encoder bepaalt precies hoe een video wordt 
vertaald in nullen en enen. Het is net zoiets als een mens die in staat is beelden op te schrijven in 
letterschrift. Een decoder vertelt hoe de video moet worden gelezen. Een codec bevat dus vaak 
zowel de encoder als de decoder, maar dat verschilt per systeem en per codec. Iedere codec heeft 
zijn eigen eigenschappen en is gemaakt voor een bepaald doel. De keuze voor de juiste codec is in 
grote lijnen het afwegen tussen de bestandsgrootte en de zwaarte van de compressie.

2.3.1	  Compatibiliteit	  tussen	  systemen

Binnen het Apple-domein heb je het Quicktime framework. Niet iedere mac kan elk MOV-bestand 
afspelen. Dat is afhankelijk van de geïnstalleerde codecs. Over het algemeen kun je er van uitgaan, 
mits je te maken hebt met een up-to-date OS X, dat vrijwel ieder MOV-bestand gebruikmakend van 
een apple-eigen codec (die standaard bij ieder OS X meegeleverd worden) ook zal afspelen op een 
andere Apple computer. Ervan uitgaande dat de software waarin je video wilt afspelen gebruik 
maakt van het Quicktime framework.

In het Windows-domein is het een ander verhaal. Ook Windows heeft een eigen framework, echter in 
de praktijk niet zo stabiel en functioneel als dat van Apple. Om die reden gebruiken de meeste 
programma’s hun eigen framework voor het afspelen van video. Een voorbeeld hiervan is VLC media 
player, die een geheel eigen codec-bibliotheek gebruikt. De codecs en containers die geopend 
kunnen worden in een bepaald programma zijn daarom in bijna alle gevallen afhankelijk van het 
programma zelf.
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2.4	  Codec	  geschiedenis	  26	  27	  28

2.4.1	  MPEG1	  -‐	  OUD
MPEG staat voor Motion Picture Experts Group. In de jaren 80 kwam deze groep (bestaande uit 
academici en zakenlui) met een open en efficiënte videocompressie. MPEG1 speelde op bijna alle 
apparaten die je kon bedenken en vereiste niet veel van een computersysteem. De maximale 
resolutie was gelijk aan ongeveer de helft van een PAL-beeld. Werd gebruikt op Video-CD’s.

2.4.2	  MPEG2	  -‐	  DVD	  /	  HD
Er kwam vraag naar hogere resolutie video. Bovendien wilde men de video interlaced en op 
televisiekwaliteit kunnen opslaan. MPEG2 kom je voornamelijk tegen op DVD’s. MPEG2 is 
vergeleken met MPEG4 geen efficiënte codec. De bestanden, zeker als we praten over HD-
bestanden, zijn al snel twee keer zo groot als MPEG4-layer10. MPEG2 komt ook voor op diverse HD-
camera’s en HD-montagesoftware.

2.4.3	  MPEG4	  -‐	  part	  2
Rond 1998 was er een grote vraag naar een nog efficiëntere codec waarmee men de satelliet, 
internet en UMTS-bandbreedte beter kon benutten. Veel bedrijven werkten samen en maakten 
MPEG4-part 2 waarbij de kwaliteit net iets beter werd dan die van MPEG2, maar er was nog een 
lange weg te gaan naar de super efficiënte codec. Microsoft ontwikkelde de codec nog enkele 
maanden door. Ze zorgde ervoor dat de codec niet gebruikt kon worden voor AVI-bestanden, maar 
alleen voor het eigen ASF-bestandsformaat (later WMV). Binnen een korte tijd werd deze beveiliging 
gekraakt en Divx was ontstaan. Divx stelt gebruikers in staat om een 4,3 GB DVD te converteren 
naar een 700 MB AVI zodat een film, met behoud van voldoende kwaliteit, in zijn geheel op een CD 
past.

2.4.4	  MPEG4	  -‐	  part	  10	  /	  H.264	  /	  AVC	  
Men was nog steeds niet tevreden over de efficiëntie van de MPEG4. Rond het jaar 2002 staken de 
twee grote ontwikkelaars van de MPEG-codec de koppen bij elkaar en brachten de MPEG4-part 10 / 
H.264 / Advanced Video Codec uit. Voor de duidelijkheid: als je ergens een van de benamingen 
tegenkomt (H.264, AVC of MPEG4-part 10) dan gaat dat om hetzelfde ‘basisidee’ van een codec. 
Vergeet echter niet: de H.264 AVC mpeg4-part 10 codec kent vele varianten van verschillende 
uitgevers die niet allemaal compatibel met elkaar zijn.
Eindelijk was er een codec waarmee zowel lage als hoge bitrates konden worden opgeslagen. De 
codec was geschikt voor filmpjes op mobiele telefoons, digitale televisie-uitzendingen over de ether 
en High Definition over het internet. Deze codec wordt daarom bijna altijd gebruikt op internet 
(youtube) en komt ook voor op veel Bluray-disks. Tot op de dag van vandaag wordt er gewerkt aan 
de verbetering van deze codec. Je vindt hem dan ook in vele varianten. Om daar een overzicht van 
te geven zou te ver gaan, maar in de tabel over containers/codecs-combinaties staan veel 
verschillende soorten en maten van deze felbegeerde codec (zie §2.2.2).
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2.5	  Codecs	  voor	  Mac	  29	  30

Bij het kopen van een Apple komt er een aantal standaard geïnstalleerde codecs mee die perfect 
samenwerken met de Apple-hardware. Wanneer je werkt op Apple en ook gaat afspelen op Apple is 
het daarom aan te bevelen je video’s (als ze in een ander formaat aangeleverd zijn) te converteren 
naar een van de onderstaande codecs, tenzij de softwarefabrikant anders aangeeft. Apple’s eigen 
codecs spelen het meest soepel af op Quicktime-gebaseerde software.

2.5.1	  H.264
Laagste bitrate, redelijke kwaliteit, zwaar gecomprimeerd en dus processor intensief. Hoog contrast 
in kleur (in vergelijking met MPEG2). Wordt in de meeste gevallen gedecodeerd op de videokaart 
waardoor de processor minder belast wordt. Ideaal voor het gebruik van veel clips (bespaart 
schijfruimte) en voor weergave waarbij kwaliteit niet de grootste zorg is. Bij het weergeven van 
meerdere filmpjes tegelijkertijd (bv op een MacBook) is een lichtere codec wellicht aan te bevelen, 
bijvoorbeeld AIC of MJPEG.

2.5.2	  Apple	  Animation	  Codec	  (lossless)
De Animation codec is gemaakt voor gebruik bij beelden waarin egale vlakken voorkomen. 
Bijvoorbeeld tekeningen en computerrenders. Bij veel codecs treedt er altijd kwaliteitsverlies op, 
behalve bij deze codec (..als je de kwaliteit instelt op 100%). Camerabeelden worden in deze codec 
(zeer) grote bestanden, hoewel er wel een reden is om deze codec wel te gebruiken. Deze codec 
heeft namelijk ondersteuning voor een transparante laag. Met andere woorden: de video heeft een 
tweede laag met doorzichtige pixels. Wanneer je de kwaliteit instelt op 75% blijft de bestandsgrootte 
aanvaardbaar. Een alternatieve codec voor transparante video is Photo-PNG.

Voor het exporteren van transparantie selecteer 
“Millions of Colors +”. In bovenstaand voorbeeld wordt 
een video met transparante softedge geëxporteerd 
(schaakbord = transparant).

Animation Codec Intermediate Codec

Voor het exporteren van transparantie selecteer 
“Millions of Colors +”. In bovenstaand voorbeeld wordt 
een video met transparante softedge geëxporteerd 
(schaakbord = transparant).

In het voorbeeld hierboven is een screenshot 
gemaakt van twee dezelfde filmpjes gerenderd 

in een andere codec. Kijk goed naar de overgang 
van wit naar rood.

In het voorbeeld hierboven is een screenshot 
gemaakt van twee dezelfde filmpjes gerenderd 

in een andere codec. Kijk goed naar de overgang 
van wit naar rood. Voor het exporteren van transparantie selecteer 

“Millions of Colors +”. In bovenstaand voorbeeld wordt 
een video met transparante softedge geëxporteerd 
(schaakbord = transparant).
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2.5.3	  Apple	  Intermediate	  Codec	  (AIC)
De Intermediate codec is ontwikkeld om het bewerken van HDV-video lichter te maken. Het codeert 
ieder frame apart (intraframe compressie), in tegenstelling tot HDV, MPEG2 en H.264 die gebruik 
maken van interframe compressie. Deze codec maakt het bewerken én afspelen van video een stuk 
aangenamer voor je processor. Het formaat van deze codec is ongeveer 2 à 4 keer zo groot als 
H.264, en is aan te bevelen voor het afspelen van video in Quicktime-based software. Deze codec 
presteert bijzonder goed. Wanneer deze codec niet wordt ondersteund door een bepaald 
programma is MJPEG een goed alternatief.

2.5.4	  Apple	  ProRes	  Codec
De ProRes codec is ontwikkeld voor het coderen van HD-materiaal dat afkomstig is van 
professionele HD-camera’s zoals de RED. Het is een perfecte combinatie van de hoogste kwaliteit, 
bitrate en performance voor real-time editing. Deze codec wordt gebruikt voor het vertonen van 
‘pure’ beelden waarbij geen kleurinformatie verloren mag gaan. Echter, de gegevensstroom blijft 
laag genoeg om er makkelijk mee te kunnen werken. Er zijn 
verschillende varianten met elk een eigen kwaliteit. Alleen de zwaarste 
variant (ProRes 4444) geeft de mogelijkheid voor een alpha-channel 
(transparante pixels).

2.5.5	  MotionJPEG
MJPEG is een bekende codec. Het werd voor de komst van H.264 veel gebruikt in digitale camera’s 
voor het opslaan van filmpjes. Bij de MJPEG codec wordt ieder frame apart opgeslagen. Daardoor is 
het een processorvriendelijke codec, en omdat de JPEG-technologie al lang bestaat kan ieder soort 
hardware er eenvoudig mee te werk gaan. Deze codec is een goed alternatief voor de Apple 
Intermediate Codec, ook voor HD-video. Het nadeel van deze codec is dat de bestanden redelijk 
groot kunnen worden (afhankelijk van de ingestelde kwaliteit). 
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2.5.6	  Vergelijking

In een simpele opstelling heb ik de performance van de verschillende Apple-codecs getest.
De test werd uitgevoerd met de volgende ingrediënten:

Software: Qlab
Systeem: Macbook Pro 13” 1,53 Ghz dual-core - 4GB ram
Grafisch: NVIDIA GeForce 9400M - 256MB ram
Harde schijf: Firewire-800 harddisk (7200 RPM)
Scherm: 1280x1024-pixels externe monitor @ 75Hz
Videofile:  1280x720, 25 fps, mov, 60sec, veel beweging
Converter: Apple Compressor
Metingen: atMonitor

Hetzelfde filmpje, gecodeerd in diverse codecs, werd telkens opnieuw afgespeeld en daarbij werden 
de CPU- en GPU-activiteit gemeten. Het percentage achter de codec staat voor ingestelde 
beeldkwaliteit.

Codec ± % CPU ± % GPU Filesize p/min

H.264 (100%)

MJPEG (75%)

MJPEG (100%)

Intermediate

HDV 50fps

ProRes 422 HQ

35 35 235 MB

25 30 260 MB !

25 30 710 MB !

25 30 260 MB

30 40 137 MB

30 35 680 MB

Interessant aan bovenstaande resultaten is dat zowel de MJPEG als de Intermediate codec het best 
presteren en dat tegen een zeer aanvaardbare bestandsgrootte. De H.264-file heeft niet eens een 
heel veel kleinere bestandsgrootte, maar speelt wel minder gemakkelijk af. HDV-bestanden zijn vrij 
heftig gecomprimeerd; dat zie je terug in de bestandsgrootte maar ook in het processorgebruik.

Het verbruik van de processor is relatief laag in deze test. Dat komt doordat de video onder ideale 
omstandigheden en in een relatief eenvoudige player is afgespeeld. Veel andere programma’s of 
opstellingen vertonen al snel hogere waardes!
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2.6	  Codecs	  voor	  Windows

2.6.1	  MJPEG	  
In het algemeen wordt voor ieder VJ-programma op Windows de MJPEG-codec aanbevolen vanwege 
zijn snelle performance. Deze codec maakt niet standaard deel uit van Windows en moet dus los 
geïnstalleerd worden.

2.6.2	  MPEG2	  31
Enkele Windows-based mediaservers zoals de Hippotizer en Watchout maken gebruik van MPEG2. 
Deze codec staat er om bekend dat het fletse kleuren produceert; weinig nuancering in de 
zwartwaardes. Het maakt gebruik van intraframe compressie, dus iets processorintensiever dan 
MJPEG, maar minder processorintensief dan MPEG4. Voordeel is: kleinere bestandsgroottes en vrij 
soepele play-out. Veel (HD-)montageprogramma’s werken standaard met de MPEG2 codec.

2.7	  Bitrates	  32	  33

Bitrates is de aanduiding voor de gegevensstroom, de hoeveelheid data per tijdseenheid. Bitrates 
worden aangeduid in Mbps, wat staat voor Megabit per seconde. 1 Megabit is gelijk aan 125 
Kilobyte (KB). De volgende tabel geeft een algemeen beeld van de verschillende bitrates. De MB/s 
is ook vermeld om duidelijk te maken over welke grootte van data we spreken bij het afspelen van 
een bepaalde soort video. Voorbeeld: het voorspellen van de bestandsgrootte van een half uurtje 
720p Intermediate video: 60sec x 30min x 4,3MB = ± 7,5 GB

Bron Container Codec Bitrate (gem.) MB per sec

Youtube 360p

Illegale film 360p

DVD

Illegale film HD 
720p24

Bluray 1080p24

720p25 AIC

1080p25 AIC

720p50 AIC

.flv H.264 0,9 Mbit/s 0,11 MB/s

.avi DivX, XviD, MPEG4-
part2

0,8 - 1,5 Mbit/s ± 0,15 MB/s

.vob MPEG-2 4-5 Mbit/s ± 0,5 MB/s

.mkv H.264 8-15 Mbit/s ± 1,5 MB/s

.m2ts H.264, VC-1, MPEG-2 20 - 40 Mbit/s ± 4 MB/s

.mov Apple Intermediate 35 Mbit/s 4,3 MB/s

.mov Apple Intermediate 50 Mbit/s 6,25 MB/s

.mov Apple Intermediate 60 Mbit/s 7,5 MB/s
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31 Naar interview Arjen Klerx (Freelance video-ontwerper)
32 http://blog.jimmyr.com/High_Quality_on_Youtube_11_2008.php
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate + eigen onderzoek
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2.8	  Converters

Je hebt soms niet voor het zeggen in wat voor formaat je de video aangeleverd krijgt. In dat geval 
moet je de video om gaan zetten in het voor jou geschikte formaat. Het zoeken naar een juiste 
converter is daarbij niet altijd makkelijk. Veel professionele converters kosten geld. Tussen al deze 
converters is een groot verschil in kwaliteit en prijs. Voor deze scriptie heb ik daar verder geen 
onderzoek naar gedaan. Hier volgen wel enkele tips voor gratis converters (met uitzondering van 
Compressor die onderdeel is van Final Cut Studio).

2.8.1	  Mac

Quicktime is stellig in het lezen van tropische34 
formaten. Divx bijvoorbeeld kan niet standaard 
door Quicktime geopend worden, evenmin als 
Flashvideo en diverse Windows-formaten. Gelukkig 
is er de gratis “Swiss-army knife for QuickTime” 
genaamd Perian35. Door deze tool wordt het 
programma Compressor (zie afbeelding) wellicht 
interessanter. Compressor kan alles openen en 
converteren wat Quicktime kan lezen. Het programma Compressor is een uitgebreide conversie-tool 
waarmee video’s geconverteerd kunnen worden naar formaten die op internet, voor in de montage, 
of voor op DVD’s / Bluray’s interessant kunnen zijn. Opmerking: niet alle ‘tropische’ formaten die 
door Perian ondersteund worden spelen soepel af in Quicktime maar kunnen (meestal) wel gewoon 
worden geopend in Compressor. Voor het openen van MPEG2 bestanden in Quicktime moet 
Quicktime PRO gekocht worden. 

Wanneer de combinatie van Perian met Compressor niet werkt is FFmpegX36, gebaseerd op het 
open source FFmpeg een handige tool om je bestanden om te zetten naar H.264. FFmpeg is een 
bibliotheek vol met codecs die gebruikt kunnen 
worden om video’s te converteren van A naar B. 
FFmpeg geeft ondersteuning voor de meest 
uiteenlopende tropische codecs, containers en 
formaten. Maar de handigste converter is misschien 
wel MPEG streamclip37. Dit programma kan eenvoudig 
geripte DVD’s, maar ook heel veel andere (windows en 
andere!) formaten, converteren naar .mov met 
bijvoorbeeld de DV, AIC of ProRes codec voor gebruik 
in Final Cut Pro.
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34 ‘tropisch’ refereert aan ‘wildvreemd’, want het internet is een jungle vol verschillende videoformaten
35 http://www.perian.org
36 http://www.ffmpegx.com/
37 http://www.secondchairvideo.com/?p=739
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3 Computerkennis
Inleiding:	  optimale	  prestaties

Het komt in de praktijk veel voor dat gezelschappen met een beperkt budget voor video een eigen 
computersysteem aanschaffen voor het afspelen van video. In zo’n geval is de (video)technicus in 
functie zelf verantwoordelijk voor de juiste hardware, het installeren, onderhouden en besturen 
daarvan. Dit hoofdstuk zal geen advies geven op het gebied van specifieke hardware, maar wel 
uiteenzetten wat de belangrijke elementen zijn om video’s op zo’n perfect mogelijke manier uit te 
sturen.

Het bekijken van een filmpje op youtube of een filmpje thuis op de bank, het kan allemaal. Dat de 
bovenste helft van het beeld voorloopt op de onderste helft (veelvoorkomend artefact op youtube) of 
dat de video een aantal frames blijft hangen valt niet zo op, er is geen groot publiek en de video 
speelt daarna gewoon weer verder. Deze onvolmaaktheden vallen in het theater echter wel op. Het 
gebruiken van de juiste hardware/software is de eerste stap. Daarna zijn er een aantal trucjes te 
leren waarmee je een computer zo veel mogelijk ontlast. Hoe meer een computer ontlast is, hoe 
groter de kans is op een perfecte playback van de video. 

In de komende paragraaf wordt uitgelegd welke wegen een video aflegt, beginnend bij de harde 
schijf en eindigend op de video-output van je computer. Kennis van de bottlenecks38 van een 
systeem is essentieel bij het verhelpen van een probleem, bijvoorbeeld als video met haperingen of 
andere artefacten afspeelt. Onderstaande tekst geldt voor zowel Windows als Mac.

38 De bottleneck is het langzaamste onderdeel in een verbinding, waardoor snellere onderdelen hun maximale snelheid niet kunnen 
benutten. -Knelpunt. -Bepaalt maximale capaciteit.



3.1	  Van	  harde	  schijf	  naar	  uitvoer	  39

     Harde schijf    CPU                                           vRAM                   GPU                    Uitvoer

3.1.1	  Harddisk

Het eerste knelpunt is de harde schijf. Wat is de snelheid van je harde schijf? Welke snelheid heeft 
de verbinding? Welke andere data worden er verstuurd tegelijkertijd met je video? In de perfecte 
situatie heeft je computer een Solid State Disk met SATA verbinding. Of nog beter: een RAID-(1)0 
opstelling waarbij de data wordt verdeeld over twee (of meer) harde schijven en daarmee dubbele 
schrijf- en leessnelheid kan worden behaald 40. Bovendien wil je liever geen bestanden gelijktijdig 
lezen, omdat de leeskop daarmee zijn aandacht moet verdelen onder twee bestanden.

In de praktijk moeten we het echter doen met 7,200 RPM41, Firewire-800 harddisk en meerdere 
bestanden die tegelijkertijd worden ingeladen. Videobestanden zijn bijzonder groot en we willen er 
vaak meerdere tegelijkertijd kunnen afspelen, dus A) snelle42 toegang naar je bestanden en B) een 
grote bandbreedte43 naar je harde schijf zijn erg belangrijk.

Apple-tip: de meeste Macs hebben nu nog een Firewire-800 aansluiting waarmee externe harde 
schijven aangesloten kunnen worden. Firewire 800 (800 Mbit/sec) heeft een kleinere bandbreedte 
dan de werkelijke capaciteit van een harde schijf. Maar dit probleem is gelukkig verholpen met de 
komst van Thunderbold: een nieuwe supersnelle alles-in-een connector met een bandbreedte van 
10Gbit/sec.

3.1.2	  Systeempartitie

De harde schijf waar het besturingssysteem op werkt zal zo nu en dan bezig zijn met het laden van 
programmatuur en andere schrijf- en leesacties waar wij geen weet van hebben. Je wilt altijd dat de 
harde schijf waar jij je video op hebt staan, volledig beschikbaar is voor het ‘zwaardere werk’: video-
data afleveren aan het systeem. Daarom is het gebruik van een tweede fysieke harde schijf aan te 
raden. 
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39 http://figure53.com/blog/2010/11/18/the-magic-bullet-part-i-the-hardware/
40 http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks
41 RPM: rotaties per minuut: rotatiesnelheid van een harde schijf. 7200 Is de snellere variant.
42 Snel in de zin van: de tijd die het kost voordat een leeskop de juiste data heeft bereikt.
43 Bandbreedte: hoeveelheid data die gelijktijdig verzonden kan worden.
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Hoe hoger de bitrate van de video des te meer wordt de verbinding van je harde schijf belast. In 
sommige situaties kan het helpen meerdere harde schijven te gebruiken. Je hebt dan als voordeel 
dat je data-transfer hoger is én je sneller toegang hebt tot meerdere bestanden, maar dat kan 
alleen in het geval de harde schijven op aparte bussen44 worden aangesloten. In het geval je twee 
Firewire harde schijven doorlinkt (daisy chaining) heb je enkel profijt van de snellere toegang, maar 
niet van de hogere doorvoersnelheid, omdat ze gebruik maken van dezelfde verbinding.

Vervolgens krijgen we het rijtje CPU, vRam en GPU. Deze organen werken allemaal samen op een 
voor ons onbegrijpelijke manier. Maar in hoofdlijnen wordt de video op de volgende manier verwerkt.

3.1.3	  CPU

Eerst gaat de CPU, oftewel de processor, met de bestanden aan de slag. Deze zet de gecodeerde 
video om naar zogenaamde ‘frames’. Zie het als kant-en-klare plaatjes. De gedecodeerde frames 
stuurt hij vervolgens door naar het vRAM en wanneer het moment daar is pakt de GPU de frames 
op. Die maakt als dat nodig is veranderingen aan het beeld en stuurt deze door naar de uitvoer. 

Voor de CPU geldt: des te lichter de video is gecomprimeerd, des te minder werk de CPU heeft en 
dus hoe makkelijker de plaatjes er uit komen stromen. Hierbij is de keuze voor een juiste codec dus 
erg belangrijk. Meer over de codecs in het hoofdstuk ‘Digitale Video”.

3.1.4	  GPU

Voor de GPU geld: alle veranderingen aan de frames worden hier berekend. Vergrotingen, 
verkleiningen, rotaties, doorzichtigheid of kleurcorrecties zijn allemaal de taak van de GPU. Al deze 
veranderingen zorgen dus voor een bottleneck. Als de GPU niet sterk genoeg is, zal dit resulteren in 
een minder vloeiende of zelfs haperende weergave.

3.1.5	  Ontlasting	  GPU

Vergroten en verkleinen van video is een GPU-intensieve bewerking. Het wil dan ook wel eens 
gebeuren dat video kleine (bijna onzichtbare) haperingen gaat vertonen door deze bewerking. In het 
repetitieproces van een theaterproductie is dit niet zo erg, maar tijdens voorstellingen wil je 
vloeiende video vertonen. Houd dan in gedachte dat het altijd mogelijk is de video opnieuw te 
renderen of converteren in de juiste grootte wanneer je zeker bent van de afmetingen. Op deze 
manier zorg je ervoor dat de video zo perfect mogelijk zal afspelen tijdens de voorstelling. 
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44 Een bus is een directe verbinding naar het moederbord.



3.2	  Framerate	  v.s.	  Refreshrates	  45

3.2.1	  Overzicht	  framerates

Afhankelijk van het bronmateriaal krijg je te maken met een van de volgende framerates:
Bioscoopfilm = 24 fps      Afkomstig van: Film, Bluray, HD-cam
Europees = 25 of 50 fps   Afkomstig van: DVD, DV-cam, HD-cam.
Amerikaans = 30 of 60 fps   Afkomstig van: DVD, DV-cam, HD-cam, Youtube

3.2.2	  Passende	  refreshrate

Een computer stuurt een bepaalde hoeveelheid beelden per seconde naar zijn output. Dit wordt 
uitgedrukt in Hertz (Hz) en staat gelijk aan de frames per seconde. In veel gevallen werken 
beeldschermen en projectoren op 60Hz, een standaard die vanuit Amerika naar Europa is komen 
overwaaien. Wanneer videomateriaal van 25fps afgespeeld wordt op een 60Hz-output zal de 
videokaart deze frames moeten gaan verdelen. Ieder frame moet 2,4 keer getoond worden. Gevolg: 
extra rekenwerk én verstoring van de originele framerate; de video loopt niet meer ‘strak’.

Daarom is het aan te raden te controleren welke refreshrates de te gebruiken apparatuur 
ondersteunt. Houd daar vervolgens rekening mee in je pre-productie. Je zal in veel gevallen met 
25fps werken vanwege de Europese norm. In dat geval zijn er vaak twee keuzes: 50Hz of 75Hz. 
Beide zijn deelbaar door 25. In het geval van 75Hz worden de frames 3x getoond. Frames 
verdubbelen is de moeite niet voor een videokaart. In het geval er geen andere keuze is dan 

bijvoorbeeld 60Hz is het aan te raden vooraf het 

videomateriaal naar de juiste framerate te converteren. 
In dit geval zou een framerate van 30 perfect zijn; ieder 
beeld wordt 2 keer getoond. Natuurlijk blijft hiermee het 
nadeel van de framerateconversie: de video zal nooit zo 
strak spelen als het origineel. Echter, de computer is wel 
ontlast van het real-time omrekenen van de frames.
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45 Naar interview Jeffrey Goes (The Unit Showcontrol)



3.3	  Verschil	  Windows	  /	  Mac

Opvallend is het feit dat er in de theaterwereld grotendeels Apple computers worden gebruikt in 
plaats van Windows. Wat is er in het kort over te zeggen?

3.3.1	  Apple
Twee quotes uit de interviews:
Rob Duyser (Creative media arts producer): ‘Het is net alsof ze er al van uitgaan dat je ‘m gaat 
gebruiken voor zware videotoepassingen. De videobasis zit al ingebouwd in het besturingssysteem. 
Het spelen van video’s zit daardoor dichter bij de hardware.’ Jozef Hey (Beamsystems): ‘Quicktime 
speelt soepel en overal. Wij gebruiken graag Macs als het om afspelen gaat, betrouwbaarder dan 
PC.’

3.3.2	  Windows	  46

PC-software heeft de neiging een eigen systeem te maken en is daardoor minder compatibel. Maar 
Windows kan in het pre-productieproces interessanter zijn dan een Mac. Mac heeft als grote 
voordeel de ingebouwde codecs en het populaire Final Cut Pro montagepakket. Daar staat 
tegenover dat er bepaalde 3D-software en animatiesoftware gemaakt is voor de PC die nog niet 
beschikbaar is op Mac. Op Windows draaien alle games en die heeft dus het grootste marktaandeel 
op 3D-pakketten. Daarnaast is een PC relatief goedkoper dan Mac. Dat is dus financieel interessant 
voor het werken met meerdere outputs.

3.4	  Meerdere	  outputs

Het is mogelijk om meerdere schermen of projectoren te gebruiken en de inhoud daarvan los aan te 
sturen. Er zijn daarvoor verschillende opties. Iedere optie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Houd in 
acht dat het uitsturen naar meerdere outputs (of hogere resoluties) veelal gepaard gaat met hogere 
belasting voor de CPU en GPU. Met andere woorden: het is niet vanzelfsprekend dat, wanneer het 
afspelen van 1 HD-video zonder problemen gaat, er op de tweede output zomaar een tweede bij kan 
spelen. Er zullen enkele veelvoorkomende opties worden besproken.
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46 Naar interview Irma de Vries (Freelance video kunstenaar)



3.4.1	  Extra	  videokaart	  (Windows)

Een windows computer is, indien ondersteund door het moederbord (PCI-express), eenvoudig uit te 
breiden met een tweede videokaart. Een standaard videokaart heeft twee uitgangen, dus met een 
extra kaart zou dat de mogelijkheid bieden voor vier outputs. Wel is het nodig te controleren of ook 
de software ondersteuning geeft voor het gebruik van twee 

videokaarten. Onlangs is er op de markt een videokaart 

verschenen met zes outputs (ATI Radeon HD5870)47. In het 
geval je van plan bent veel beeldschermen aan te sluiten, 
kan dit een interessante optie zijn (werkt vooralsnog alleen 
op PC).

3.4.2	  Extra	  outputs	  (Mac)	  48

MacBook’s en iMac’s hebben ondersteuning voor één extra output. De Mac Mini bied twee outputs 
en de moderne Mac Pro’s drie. De Mac Pro is eventueel uit te breiden met een extra videokaart wat 
zes outputs mogelijk maakt.

3.4.3	  Triplehead2Go	  49

De fabrikant Matrox is vooral bekend van zijn producten DualHead2Go en TripleHead2Go. Het gaat 
hier om een klein extern apparaatje waar één videosignaal ingaat en waar twee of drie signalen 
uitgaan. Het werkt voor zowel Windows als Mac en heeft ondersteuning voor een breed scala aan 
resoluties. Je hebt een versie voor VGA (analoog) DVI (digitaal) en DP (DisplayPort). 

In het besturingssysteem doet de Triplehead zich voor als één heel breed scherm met de resolutie 
van twee of drie schermen breed en één scherm hoog. Het is een van de meest gebruikte 
oplossingen voor het uitsturen naar meerdere beeldschermen.
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47 http://www.arkaos.net/blog/2010/09/engineering/mediamaster-six-screens-setup/
48 http://www.apple.com
49 http://www.matrox.com/graphics/en/
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Voorbeeld: de Finse fabrikant Picturall50 heeft een 
mediaserver uitgebracht met acht aparte DVI-outputs. In 
combinatie met acht dualheads hebben ze de 
aansturing gerealiseerd van de zestien-koppige 
videowand van de Olympische Winterspelen TV studio.

3.5	  Meerdere	  computers	  in	  een	  netwerk

Wanneer je meerdere HD-video’s wil afspelen over meerder outputs is een triplehead niet altijd de 
perfecte oplossing, simpelweg omdat het draaien van meerdere HD-video’s al snel te zwaar is voor 
een systeem. In dat geval kan je gebruik maken van meerdere computers in een netwerk. 

3.5.1	  MIDI	  over	  LAN	  

Om meerdere outputs te creëren, kan je gebruik maken van meerdere computers in een netwerk. 
Vaak is er dan een ‘master’ computer en enkele ‘slaves’. De master stuurt een trigger of tijdcode 
door aan de ‘slaves’, die netjes zullen volgen.

Veel software geeft ondersteuning voor het ontvangen van MIDI-signalen. MIDI kan verzonden 
worden over het netwerk. Mac’s hebben dit protocol al standaard ingebouwd. Het opzetten van een 
Midi-netwerk op de Mac is dus vrij eenvoudig. Voor Windows is software te verkrijgen die MIDI over 
LAN mogelijk maakt. Zelfs van Mac naar Windows! 51 

Hieronder een voorbeeld van een opstelling waarbij Qlab wordt gebruikt als ‘master’ en meerdere 
Resolumes (maar je zou ook andere software kunnen nemen) als ‘slaves’. Qlab heeft de 
functionaliteit om MIDI te versturen over een Apple-MIDI netwerk. Resolume kan MIDI ontvangen en 
daarmee clips instarten, stopzetten en nog veel meer.
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http://www.picturall.com
http://www.picturall.com
http://www.musiclab.com/products/rpl_info.htm
http://www.musiclab.com/products/rpl_info.htm


3.5.2	  Eigen	  protocol

Sommige mediaservers maken gebruik van een eigen protocol waardoor onderlinge communicatie 
en synchrone playback mogelijk wordt gemaakt, zoals dataton Watchout.

3.6	  Live	  input	  &	  vertraging	  52

Het zal bekend voorkomen: bij een groot concert maken ze gebruik van live-video. Het hoofd van de 
zanger wordt enorm geprojecteerd op het scherm dat achter hem hangt. Jij staat vooraan in het 
publiek en ziet dat de werkelijke beweging van zijn mond voorloopt op het beeld dat daarachter 
wordt geprojecteerd. 

3.6.1	  Oorzaak	  en	  gevolg

Videohardware maakt gebruik van buffers en processing. Buffers zijn kleine eilandjes waar de 
frames soms even moeten rusten om daarna weer opgepakt te worden voor verdere bewerking. De 
bewerking (processing) kost ook tijd. Vertraging is daardoor onvermijdelijk. Toevoegen van 
apparatuur in de gehele signaalketen kan ook weer meer vertraging opleveren.

Vertraging wordt doorgaans uitgedrukt in frames. Bij 25 beelden per seconde duurt één frame 40 
milliseconde. Uit onderzoek bleek dat vertraging ten opzichte van geluid merkbaar wordt als het 
geluid ±30 ms (1 frame) voorloopt of ±85 ms (twee frames) achterloopt op de video.53 Dit kan zich 
uiten in een minder geloofwaardige overdracht van informatie.54 In onze situatie komt video later 
dan geluid, dus hebben we te maken met een marge van minder dan één frame! Een projector of 
LCD-/plasmascherm heeft gemiddeld één frame vertraging. Hoeveel dat precies is, verschilt per 
apparaat. Samengevat: je zit in live-situaties al snel met een merkbare vertraging.

3.6.2	  Latency	  van	  capturecards

Capturecards/frame grabbers zouden voor live gebruik zo weinig mogelijk latency55 moeten hebben.

De meeste simpele capturecards zijn specifiek ontworpen voor het vastleggen van een PAL-signaal, 
bijvoorbeeld voor het digitaliseren van een videoband. Deze worden aangesloten via USB of Firewire. 
Ze hebben vaak een input-latency tussen de drie en acht frames. Dat is in een live-situatie een 
opmerkbare vertraging. Er is echter in het low-budgetsegment niet veel anders te krijgen.
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52 Interview Jeffrey Goes (The Unit Showcontrol)
53 http://pixelinstruments.com/articles.htm
54 http://www.lipfix.com/file/doc/stanfordresearch.pdf
55 Latency: ingang/uitgang vertraging (tijdsduur tussen signaal in en uit)
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Er zijn ook snelle capturekaarten op de markt. Deze komen voornamelijk uit de beveiligingswereld. 
In die business is het belangrijk dat de kaarten zo snel en stabiel mogelijk zijn. Klinkt perfect voor 
gebruik in het theater, maar helaas loop je dan al snel tegen het probleem aan dat de drivers niet 
compatibel zijn met de software.

Diverse overige mediaservers (hardware+software pakket) hebben het wél voor elkaar om low-
latency video-inputs te laten werken. Dat is te danken aan het feit dat ze drivers makkelijk kunnen 
implementeren in hun eigen software. Deze computers hebben toch vaak nog een latency van 
ongeveer 2 frames.

3.6.3	  Tip/opmerking:	  

Vanuit de Toneelschuur is contact gezocht met de makers van Qlab en de makers van de Sillicon 
Image frame grabber (werkt via PCI express, Mac Pro) om drivers te ontwikkelen zodat er in Qlab 
(eindelijk) een degelijke mogelijkheid komt om live videobeelden te gebruiken. Deze Sillicon kaart 
heeft vier PAL-inputs en is uit te breiden tot zestien. De Sillicon Image frame grabber werkt al wel 
met de Catalyst-mediaserver software (op een Mac Pro). De softwaremaker heeft hier zelf drivers 
voor geschreven. Helaas zijn er tot nu toe geen resultaten wat betreft de samenwerking tussen Qlab 
en Sillicon Image. Het is wachten op Qlab 3, wie weet geeft dat meer mogelijkheden..

3.7	  Handig

3.7.1	  Beeldschermkleurcorrectie	  Mac	  OS	  X

Gamma- (witwaarden) en kleurencorrectie van een beeldscherm (of projector) is in 
Mac OS X vrij eenvoudig met de ingebouwde ColorSync Tool. Het is een simpele 
kalibratiemethode waarbij de dikte van zwart-witte strepen wordt vergeleken met een 
egaal gekleurd vlak. Het toepassen van deze kalibratie kan helpen bij het verkrijgen 

van een betere contrastweergave en kleurweergaves. Bij de eigenschappen van het beeldscherm 
vind je onder het tabje kleur de kalibreer-knop. Vink altijd ‘geavanceerd‘ aan voor een betere 
afstelling. 

TIP!
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4 Toepassingen
Inleiding:	  projectietrucjes

Videoprojectie kent vele leuke en interessante toepassingen. In dit hoofdstuk komen enkele 
voorbeelden aan bod die kunnen dienen als uitgangspunt voor het kiezen van een softwarepakket.

4.1	  Edgeblending	  56

Het is bijna onmogelijk om twee projecties onzichtbaar op elkaar te laten aansluiten; als de twee 
beelden elkaar kruisen, ontstaat er zichtbaar meer intensiteit en daar waar ze net niet aansluiten is 
heel duidelijk een kloof te zien. Edgeblending maakt brede projectie mogelijk door meerdere 
projectoren te laten overlappen. Het beeld in de overlap fade in elkaar over. Bij edge-blenden lever je 
dus pixels in, maar heb je wel een geleidelijke overlapping. Dit is een voorbeeld van een opstelling 
met drie projectoren:
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4.2	  Warping

Het is mogelijk video te projecteren op een oneffen, gebogen of anderszins vervormd oppervlak. 
Wanneer men bijvoorbeeld op een ronde muur wil projecteren, maar het beeld recht wil weergeven 
moet de video gewarpt worden. Het is mogelijk video zo te vervormen, dat er ook bijvoorbeeld op 
een ronde bol of oneffen oppervlak geprojecteerd kan worden.

Bij de voorstelling Celluloid Fever: The Goddess van EAST47 werd het beeld gewarped op gebogen schermen.

De warping-tool in Arkaos MediaMaster
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4.3	  Keystone

Daar waar je met een simpele projector alleen de verticale keystone kan instellen, heb je bij  
verschillende programma’s de mogelijkheid om iedere hoek van een video een bepaalde plek te 
geven. Dit kan handig zijn voor situaties waar de projector niet loodrecht voor een muur geplaatst 
kan worden.

o.a. Resolume Avenue heeft zo’n 4-punten keystone. Handig in noodsituaties of mapping op diverse oppervlakken.

4.4	  Kleuraanpassing	  

Het rood op een TFT-scherm is vaak niet hetzelfde rood als uit een projector komt. Er zijn veel 
redenen te bedenken waarom gebruikers invloed willen kunnen hebben op de kleuren. Het ene 
achterdoek is wit, waar het andere achterdoek beige is. In zo’n geval zou je de geelwaarde willen 
aanpassen zodat de video weer dezelfde kille uitstraling krijgt als hij hoort te hebben. In andere 
gevallen wil je de kleuren laten overeenkomen met de kleuren van het decor of het licht.

Voorbeeld van de relatief eenvoudige kleur/contrast-instellingen die de VJ-software Modul8 bied.
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4.5	  Masking,	  softedge	  57

Bij het gebruik van videoprojectie kan het handig zijn om sommige gedeeltes rondom of binnen de 
video niet te projecteren. In dat geval leg je een afbeelding over je video heen zodat er bepaalde 
vlakken niet geprojecteerd worden. Een softedge is handig om harde randen van een videoprojectie 
te verbergen. Masks en softedges zijn vaak PNG- of GIF-afbeeldingen omdat deze een transparante 
laag ondersteunen (doorzichtige pixels).

Projectie komt frontaal (iets van 
rechtsboven); merk op dat de persoon ‘zwart 

gekleurd’ is in het projectielicht.

Waarbij deze mask over de 
persoon is gepositioneerd. 

(wit is transparant)

Voorbeeld van een softedge: de 
randen lopen geleidelijk af naar 
zwart (wit is transparant).
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4.6	  Live	  interactie	  

Het simpel afspelen van een filmpje heeft misschien wel zijn beste tijd gekend. Het is veel 
interessanter om de video te laten reageren op dat wat er gebeurt. Er zijn diverse manieren om 
video interactief te maken. Vaak wordt er voor deze toepassing eigen software geschreven, 
bijvoorbeeld in Max/MSP. 

Twee interessante voorbeelden:

Frieder Weiss (Duitsland) is een videokunstenaar die werkt met ‘motion tracking’ (volgen van 
bewegingen). Hij gebruikt daarbij infraroodlicht en een camera met een IR-doorlatend filter voor het 
tracken van een danser zonder dat de projectie het camerabeeld verstoort. De video kan door 
middel van zijn zelf geprogrammeerde software reageren op de bewegingen van de danser. 
Hieronder zie je een foto uit de voorstelling Chunky Move, uitgevoerd door Frieder Weiss58.

Een ander groot voorbeeld is de Nederlandse audiovisuele sampelaar Eboman59. Hij heeft een 
Sensorsuite in combinatie met eigen software ontwikkeld, waarmee hij door middel van 
lichaamsbewegingen video, plaatjes en geluid live kan sampelen en bewerken. Sample madnesS 
noemt hij het zelf. 
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5 Softwareoverzicht
Inleiding:	  playout	  software

Het hoofdstuk software richt zich op playout software. Software die gebruikt kan worden in een 
voorstelling om de video vanaf een computer uiteindelijk op de monitor of projector te krijgen. Het 
zal zich dus niet richten op pre-productiesoftware zoals montagepakketten of programma’s als 
Adobe After Effects. Het overzicht is bij lange na niet compleet. Het bevat programma’s die in de 
loop van dit scriptieonderzoek naar voren zijn gekomen en allemaal op een eigen manier geschikt 
zijn voor gebruik in het theater. Het onderzoek was voornamelijk gericht op de low-
budgetoplossingen, die voor beginnende video-technici of kleine theatergroepen interessant kunnen 
zijn.

Het softwareoverzicht is ingedeeld in categorieën. Binnen de categorie worden steeds enkele 
programma’s kort besproken.

5.1  ➩ Mediaplayers en overig
5.2  ➩ VJ-software
5.3  ➩ Theater
5.4  ➩ Presentatie en tentoonstelling
5.5  ➩ Programmeeromgevingen
5.6  ➩ Mediaservers

5.1	  Mediaplayers	  en	  overig
Voor de computers bestaan er oneindig veel ‘videoplayers’ die voornamelijk geschikt zijn om 
allerhande filmpjes op een eenvoudige manier af te spelen. Het meest voorkomende voorbeeld is 
VLC, dat bekend staat om zijn enorme compatibiliteit met allerhande formaten en codecs. Voor 
simpele toepassingen kan dergelijke software al voldoende functionaliteit geven om video’s te 
presenteren. Over het algemeen wil dat zeggen: video’s afspelen op een tweede scherm en 
terugkeren naar de achtergrond wanneer de video is afgelopen. Op het eerste scherm kan een 
volgende video simpelweg door dubbelklikken gestart worden.

VLC Cross-platform - www.videolan.org - OpensourceVLC

5.1.1  VLC is een handige mediaplayer met ondersteuning voor bijna ieder denkbaar formaat geluid 
of video. In VLC kan een afspeellijst gemaakt worden. Het is in staat om op een tweede output de 
video full-screen te laten zien en tegelijkertijd op het andere scherm de controls (afspeellijst, play/
pauze, stop, volgende) in beeld te hebben. Ook de OSD (on-screen-display) kan uitgezet worden. 
Wanneer je nu ook nog een zwarte achtergrond instelt op je tweede scherm, zou VLC in eenvoudige 
situaties de perfecte oplossing kunnen zijn voor het afspelen van video’s op een tweede output!
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Keynote Mac - Onderdeel van iWork - Apple.comKeynote

5.1.2  Keynote is de powerpoint van Apple. Het afspelen van video’s met Keynote gaat aardig en kan 
een handig hulpmiddel zijn wanneer je simpelweg video’s in een bepaalde volgorde wilt afspelen. Er 
is een mogelijkheid om meerdere 
video’s tegelijkertijd af te spelen.

Functies:
Video’s plaatsen, schalen, roteren, 
spiegelen, herhaaldelijk afspelen en 
heen-terug, in/uit punten bepalen, 
video ‘masken’ met behulp van de 
vormen. 

Minpunt: starten gaat soms haperig. 
Ook bij overgaan naar nieuwe dia met 
film.

Final Cut Pro Mac - Onderdeel van Final Cut Studio - Apple.comFinal Cut Pro

5.1.3  Final Cut Pro is hét videomontagepakket voor op de Mac.
Het is mogelijk om video’s vanaf de tijdlijn direct - fullscreen - af te spelen op een tweede monitor 
met volledige resolutie en kwaliteit. Dit kan in het montageproces handig zijn als je op het laatste 
moment nog veranderingen wilt 
kunnen aanbrengen in de volgorde, 
effecten, kleurcorrecties en 
tegelijkertijd wilt zien hoe de video er 
op de projector uit komt te zien. De 
optie heet ‘Digital Cinema Desktop’. 
Het is mogelijk live vooruit of terug te 
springen in tijd met gebruik van 
markers en sneltoetsen.
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5.2	  VJ	  software	  60

Over VJ-programma’s valt veel te zeggen en veel te vergelijken, alleen ging dat te ver voor deze 
scriptie. Wel wordt er een algemene introductie gegeven op VJ-software. Er wordt uiteengezet, voor 
diegene die nog niet bekend zijn met VJ-software, wat je er aan zou kunnen hebben. De vier 
programma’s met de meeste naambekendheid worden beknopt beschreven.

Resolume in actie: “Big setup at the Dissonanze festival in Rome, Italy by the Pixel Addicts & InsideUsAll.”61

Doel: Het doel van een VJ is om een concert, dansavond, performance of (kunst)tentoonstelling 

visueel te ondersteunen. Een VJ wil het publiek in een bepaalde sfeer meenemen en snel kunnen 
improviseren, net als een DJ dat doet met een muziekstijl.

Functies: VJ-software stelt de gebruiker in staat om op een flexibele wijze clips in te starten met 

gebruik van meerdere layers, daar effecten, kleuraanpassingen en andere foefjes mee uit te halen 
en dit alles live, aangestuurd door toetsenbord, muis of MIDI/OSC-
controller. Een layer is een laag video. VJ software werkt net als 
bijvoorbeeld photoshop met lagen. Op iedere laag kan een andere 
video ingestart worden. De lagen kunnen op verschillende 
manieren met elkaar gemixt worden (add, substract, screen, etc.) 
Hiermee is het mogelijk interessante beeldmixen te maken. 
Daarnaast geven bijna alle VJ-pakketten ondersteuning voor live-
input via Firewire of USB. 
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Interface: VJ-software heeft een interface waar zo veel mogelijk knopjes, faders, clips en functies 

zichtbaar zijn, zodat er bij gebruik snel toegang is tot de gewenste functies. Door de ondersteuning 
van MIDI en OSC is er een breed scala aan controllers 
(bijvoorbeeld de Korg NanoKontrol) die kunnen worden 
ingezet voor het besturen van de software. Voor het 
gebruik in het theater, waar doorgaans een vaste Cue-
lijst wordt afgelopen, is de interface niet direct geschikt. 

Voordelen gebruik theater: VJ-software is 

goedkoop, vaak rond de 300 euro. Het heeft veel 
ingebouwde tools die live-manipulatie van video mogelijk maken, wat tijdens het montageproces de 
creativiteit kan beïnvloeden. Draaien, schalen, croppen, spiegelen, contrast, brightness, kleuren, 
afspeelrichting, snelheid, keystonen, effecten, en ga zo maar door. Multiscreen wordt ook door alle 
onderstaande pakketten ondersteund, weliswaar met een verschil in gebruiksgemak. 

Nadelen gebruik theater: 62 VJ-software is specifiek ontwikkeld voor live performance. Omdat 

de programma’s in staat moeten zijn razendsnel processorintensieve effecten toe te passen werken 
ze doorgaans met lage kwaliteit video. 640x480 Is een veel voorkomend formaat. Hogere kwaliteit 
video gebruiken is ook mogelijk, maar de kans op een merkbaar lagere framerate wordt daarmee 
groter. De uiteindelijke performance hangt af van je systeemsnelheid. VJ software is in het algemeen 
niet heel netjes met het behoud van framerates. Het haperen van de video wordt in een discotheek 
(daar waar de software voor gemaakt is) niet zo snel opgemerkt, in tegenstelling tot het theater waar 
de video soms het enige aandachtspunt is en het dus veel sneller opvalt. VJ-software is niet te 
programmeren in standen (zoals een lichttafel, met fade-in’s en bewegingen van moving lights). 
Tijdens een voorstelling zal je dus misschien meer moeten drukken en schuiven. Voordeel daarvan 
is wel dat je controle hebt over het verloop van fades en effecten. Een mogelijke oplossing is het 
gebruik van bijvoorbeeld Qlab als ‘midi-controller’, maar dat is een omweg en werkt niet efficiënt en 
overzichtelijk.

Geluid: Alle onderstaande VJ-pakketten spelen het geluid van een video ook af, en daarvan is het 

volume te regelen. Kwaliteit is alleen niet altijd gegarandeerd: bij het veranderen van de snelheid 
van de film kan het geluid gaan haperen, pitchen of helemaal op stil gaan. Dat verschilt per 
programma.

VJ-pakketten: Er zijn bijzonder veel VJ-pakketten op de markt. Hieronder staan er vier vermeld 

die onder de aandacht kwamen in dit onderzoek. Qua basis-functies zijn ze gelijk. Elk pakket heeft 
zo zijn eigen voor- en nadelen. Een theatervriendelijkheidstest ging te ver voor dit onderzoek. Van 
alle software zijn wel gratis demo’s te downloaden die sterk aan te bevelen zijn. De keuze voor het 
juiste programma is zeer persoonlijk, en daarnaast meestal afhankelijk van net die ene functie die 
de ander niet heeft.

Korg Nanokontrol: een handige MIDI-controller
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Resolume 
Avenue

Windows / Mac - Resolume, Nederland, resolume.comResolume 
Avenue

5.2.1  Resolume is sinds 2002 ontwikkeld door twee Nederlandse VJ’s die meer wilden dan de VHS-
tapes + mixer. Resolume is een van de betere VJ-software-systemen. Het heeft ondersteuning voor 
multiscreen, keystoning, meerdere lagen en transparante filmpjes. Ook live-input en het gebruik van 
Quartz composer files behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk bij het gebruik van Resolume is het 
coderen van je video in DXV codec, waardoor videofiles gedecodeerd worden op je grafische kaart. 
Deze codec wordt bij het programma geleverd en is gratis te downloaden.
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Modul8 Mac - GarageCube, Zwitserland - modul8.chModul8

5.2.2  Modul8 is misschien wel de bekendste uit dit hele rijtje. Ook Modul8 heeft multiscreen 
support. De interface is vrij eenvoudig en snel te begrijpen. Het programma draait volgens kenners 
super stabiel en voldoet aan zowat alle wensen.
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VDMX Mac - VIDVOX, Verendigde Staten - vidfox.netVDMX

5.2.3  VDMX onderscheidt zich door een interface die geheel naar eigen zin is in te richten. Alleen 
dat wat je nodig hebt is op je scherm te zien, en de layout is snel te wisselen met behulp van 
presets. Bijzonder handig aan VDMX is de ‘datastructuur’. Iedere mogelijke input van besturings-
gegevens (afspeelpositie van filmpje, audio-input, toetsenbord, muis, MIDI, OSC, WiiMote etc.) kan 
snel worden gekoppeld aan welke button of fader je maar wilt. Interactie met behulp van MIDI/OSC/
Wii wordt hierdoor stukken eenvoudiger.
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Arkaos 
Grand VJ

PC / Mac - Arkaos, België - arkaos.netArkaos 
Grand VJ

5.2.4  Het bedrijf Arkaos is al ruim 10 jaar bezig met het ontwikkelen van video-performance-
gerelateerde software. GrandVJ is gemaakt voor live-performance. Ook GrandVJ heeft als voordeel 
dat het zowel op Windows als Mac draait. Grand VJ onderscheidt zich door de overzichtelijke 
gebruikersinterface, maar is desondanks een zeer geavanceerd stukje software en heeft ook 
multiscreen support.
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5.3	  Theater

De programma’s Qlab en Isadora bieden software die specifiek is ontworpen voor gebruik in het 

theater. Qlab is een vrij eenvoudig programma, Isadora daarentegen heeft een hogere 

instapdrempel.

Qlab Mac - Figure 53, Verenigde Staten - figure53.comQlab

5.3.1  Qlab is een all-in-one showcontrolprogramma. O.a. De Toneelschuur63 maakt gebruik van 
Qlab. Qlab is goedkoop, draait zeer stabiel en is uitermate geschikt voor het theater vanwege de 
Cue-based interface en aansturing van video, geluid, MIDI en noem maar op.

Het programmeren van Qlab is kinderspel. Qlab is speciaal gericht op theater/show-toepassingen 
waarin iedere avond weer hetzelfde stramien gevolgd wordt. Multiscreen is mogelijk. Je kan ook 
meerdere computers koppelen met behulp van MIDI. Met de mogelijkheid om Quartz-bestanden in 
te laden worden de mogelijkheden voor video eindeloos groot, maar daarvoor is wel bepaalde 
kennis vereist. Qlab kent in vergelijking met mediaservers of VJ-software veel beperkingen op gebied 
van live-manipulatie, maar is desondanks de keus van vele gezelschappen voor het afspelen van 
video. Volgens Pim van den Heuvel (Toneelschuur) hebben de makers wel aardige plannen voor de 
nieuwe versie van Qlab. Het is aan te raden dit programma in de gaten te houden!
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Isadora PC / Mac - Troikatronix, Duitsland - troikatronix.comIsadora

5.3.2  Isadora is een programma ontworpen voor het interactief bewerken en afspelen van video. 
Het wordt veelvuldig gebruikt door diverse theatergroepen. Ook Toneelgroep Amsterdam en de 
Toneelschuur maken er soms gebruik van. Het is een grafische omgeving waarin ‘objecten’ middels 
een ‘patch’ met elkaar verbonden kunnen worden. Als je de basis eenmaal snapt werkt het vrij 
eenvoudig en kunnen er snel ingewikkelde video-patches ontstaan. De interface is vrij te 
programmeren door middel van teksten, knoppen en faders, wat het programma goed geschikt 
maakt voor het theater.

Afbeelding:  litstudios.com 64
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5.4	  Presentatie	  /	  tentoonstelling

Software specifiek ontwikkeld voor presentaties en tentoonstellingen waarbij de inhoud, de 

volgorde en soms ook al de tijdsduur vooraf is bepaald.

ProPresenter PC / Mac - Renewed Vision, USA - renewedvision.comProPresenter

5.4.1  ProPresenter is ontstaan vanuit de 
wens om de zondagsdienst (in Amerika) op te 
leuken met een audiovisuele presentatie. De 
software is zo ontworpen dat die gebruikt kan 
worden door vrijwilligers. ProPresenter is in 
staat om op een kinderlijk eenvoudige manier 
een show te ontwerpen en uit te voeren, 
inclusief titels, songteksten, muziek, 
powerpoint, dvd’s, overgangen, edge-blending 
en live-chromakeying. Het wordt gebruikt door 
Beamsystems, het draait stabiel en is breed 
inzetbaar.

In de setting hierboven is edge-blending toegepast. Foto afkomstig van renewedvision.com
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Dataton 
Watchout

PC  - Dataton, Zweden - dataton.comDataton 
Watchout

5.4.2 65  Dataton was vroeger gespecialiseerd in dia-aansturingen in musea en bij tentoonstellingen. 
Tegenwoordig specialiseert het bedrijf zich in software bedoeld voor multi-display 
presentatiesoftware. Bijvoorbeeld een film laten zien over meerdere projectoren (met edge-blending) 
met gebruik van meerdere computers die aan elkaar gekoppeld zijn en daarbij geheel synchroon 
lopen. Deze software is timeline-based.

     

Voetbalmuseum in Sao Paulo; 117 schermen en 55 
projectoren aangestuurd door Dataton Watchout             

Screenshot Watchout: werkt met een timeline, net 
als bijv. Final Cut Pro en andere montagepakketten.

Wings 
Platinum

PC  - AV Stumpfl, Duitsland - avstumpfl.comWings 
Platinum

5.4.3  Wings Platinum is een evenwichtige combinatie tussen post-productie en powerpoint, 
speciaal bedoeld voor timeline-based presentaties van foto’s, video’s en geluid.
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5.5	  Programmeeromgevingen

Arjen Klerx (freelance video-ontwerper): “Het komt voor dat gezelschappen een eigen 

programmeur hebben of inhuren. Want softwareprogramma’s gaan geen antwoord geven op de 

creatieve vrijheid die we willen hebben in het theater. Die moet je hebben van de programmeurs.”

Max/MSP/Jitter Win/  Mac - Cycling ʼ74 - cycling74.comMax/MSP/Jitter

5.5.1  Max is een volledig kneedbare, grafische programmeeromgeving voor het maken van je eigen 
tools. MSP is het audio-processing gedeelte en Jitter het deel dat met video werkt. Het is een 
raamwerk van ‘classes’. Video, audio of andere data gaat een class in en komen er, afhankelijk van 
de ingevoerde parameters, anders uit. Op die manier kun je een patch van classes opbouwen en 
video, geluid of andere datastromen op een gewenste manier verwerken. Het werkt hetzelfde als 
Isadora, maar dat bestaat uit voorgeprogrammeerde classes. Max is vele malen geavanceerder. Op 
internet bestaan gebruikersgroepen die stukjes programmatuur delen met anderen. Door daarvan 
gebruik te maken zou je allerhande bouwwerken aan elkaar kunnen knopen om een bepaald effect, 
apparaat of installatie te maken. Volgens Rob Duyser (interactive video producer) is het programma 
voor de aardige computerknutselaar binnen een aantal dagen onder de knie te krijgen. “Als je het 
concept begrijpt, zou een kleine week studie genoeg moeten zijn”.

Voorbeeld van een MAX/MSP/Jitter patch 66

52

66 http://www.bathysphere.co.uk/2186.html?itemid=113616&listingid=92966&feedid=92967

http://www.bathysphere.co.uk/2186.html?itemid=113616&listingid=92966&feedid=92967
http://www.bathysphere.co.uk/2186.html?itemid=113616&listingid=92966&feedid=92967


MaxMSP	  bruikbare	  voorbeelden	  van	  Zach	  Poff;

5.5.2  Enkele voorbeelden van ‘Do it yourself’ 
software zijn te vinden op de website van Zach Poff 
(zachpoff.com/software). Veel van zijn in MAX/MSP 
geprogrammeerde software deelt hij met anderen 
op donatiebasis. Een voorbeeld is het programma 
Multiscreener: een klein programma waarmee een 
videobestand full-screen kan worden afgespeeld en 
daarbij als master kan dienen voor het versturen 
van een tijdcode over een netwerk. De ‘slave’ versie 
van het programma ontvangt deze tijdcode en 
speelt vervolgens een bepaalde video synchroon aan de ‘master’ computer mee. Enkel de tijdcode 
wordt verzonden, dus je kan een willekeurige video inladen op de slave-computer. Handig voor het 
bouwen van een simpele videomuur waarbij een video herhaald moet worden weergegeven. 

Quartz 
Composer

Mac - Apple - developer.apple.comQuartz 
Composer

5.5.3 67  Quartz Composer omvat de gehele grafische laag van het MAC OS X besturingssysteem. 
Alles wat visueel wordt weergegeven op de Mac gaat door de Quartz-laag heen, welke diep zit 
geïntegreerd in zowel het besturingssysteem als de hardware. Verschillende programma’s zoals 
bijvoorbeeld, Qlab, Arkaos en Resolume hebben ondersteuning voor het afspelen van Quartz-
composities. De Quartz composer is een tool die inbegrepen zit in het Xcode Development 
Environment, het pakket waarmee ontwikkelen van software voor op de Mac of iPhone mogelijk 
wordt gemaakt. Je kunt het Xcode development pakket gratis downloaden. 

Een quartz-compositie kan losstaand zijn maar ook zo 
zijn geprogrammeerd dat het een bepaalde input 
bewerkt en daarna weer uitvoert. Een voorbeeld van 
losstaande Quartz composities zijn de screensavers 
die standaard op een Mac staan. Bij diverse VJ-
software worden Quartz-effecten geleverd (input/
output composities). Pim van den Heuvel 
(Toneelschuur) gebruikte Quartz om over live-beelden 
diverse effecten te genereren zoals fish-eye 
beveiligingscamerabeelden of matrixachtige 
scanlijnen.
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67 Naar interview met Rob Duyser (Creative media arts producer) en Pim van den Heuvel (Toneelschuur)   Afbeelding: 
developer.apple.com



Eyesweb Windows - InfoMus Lab, Italië - infomus.orgEyesweb

5.5.4  Eyesweb is een open-source grafisch ingestelde programmeeromgeving, gericht op tracking, 
body-tracking, background-subtraction en human interactivity. Dat klinkt allemaal vrij ingewikkeld en 
dat is het ook. Het programma is in staat om van live-video de bewegingen te analyseren, 
lichaamsbewegingen te analyseren, achtergronden te vervangen en nog veel meer. Ook eyesweb 
bestaat net als Max en Quartz uit classes die je met elkaar kan verbinden. Het is aanstuurbaar via 
midi, maar ook via de live-video, bijvoorbeeld een hand gebruiken als trigger om een bepaalde video 
te starten.
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5.6	  Mediaservers

Mediaserver is een verzamelterm voor apparaten of software, die gemaakt zijn om het gebruik van 
video in show- en theatersituaties zo flexibel mogelijk te maken. Alle grote mediaservers kennen de 
mogelijkheid om via Artnet of een DMX interface aangestuurd te worden. Daarnaast kunnen ze 
keystonen, edge-blenden, HD-video’s over minimaal twee layers afspelen en er zijn een breed scala 
aan effecten en andere videotools ingebouwd.

Bij een hardwarepakket, zoals de Hippotizer (Green Hippo) en de Pandora’s Box koop je een op 
maat gemaakte computer samen met de software in één pakket. Je hoeft je dan geen zorgen te 
maken over de juiste hardware. Bij een hardwarepakket ben je over het algemeen duurder uit, maar 
kan je er zeker van zijn dat je een stabiel systeem aanschaft en je krijgt daarbij zeer waarschijnlijk 
goede service voor zowel de hardware als de software. 

Er zijn ook enkele fabrikanten, zoals die van de Catalyst en de Pandora’s Box, die naast een all-
inclusive hardwarepakket ook de software los verkopen. In dat geval is het dus aan te raden eerst 
studie te doen naar de juiste hardwarecomponenten, zodat je achteraf niet voor teleurstellingen 
komt te staan. 

Misschien ten overvloede: in dit overzicht staan maar vier mediaservers vermeld; er zijn echter veel 
meer mediaservers naar voren gekomen in het onderzoek. Het is niet mijn uitgangspunt geweest 
om die allemaal te presenteren. Deze vier kandidaten vond ik echter het vermelden waard omdat ze  
aan de orde kwamen tijdens de interviews. 

Green 
HIppo

Windows-based - Green Hippo, UK - green-hippo.comGreen 
HIppo

5.6.1  De ‘wereldberoemde’ mediaservers van Green Hippo zijn volgens sommigen het neusje van 
de zalm. De Hippotizer is een all-inclusive hardware + softwarepakket. Een hippo kan zo ongeveer 
alles wat een videotechnicus van een playbackmachine kan 
wensen. Een voordeel van de hippo is dat hij over de hele wereld 
gebruikt wordt. De kans op een snel geleverde nood-hippo is dus 
groter dan bij het gebruik van een minder gangbare fabrikant. De 
twee belangrijkste producten zijn de Hippotizer HD (2 outputs, ± 
€24.500 euro) en de Grasshopper (1 output, ± €13.000,-).

 
Afbeelding: e-techasia.com68
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ArKaos Mediamaster 
Express / Pro

PC / Mac - Arkaos, België - arkaos.netArKaos Mediamaster 
Express / Pro

5.6.2  Arkaos biedt een softwarepakket aan, dat naast de gewone toetsenbord/muis interface ook 
gericht is op het via DMX/MIDI aansturen van video. De software is cue-based en kent alle 
basisfuncties die je van een mediaserver kunt verwachten. De ‘express’ versie kost zo’n 800 euro 
en kent minder uitgebreide functies dan de pro-versie van 1900 euro. De pro-versie kent de ‘fixture-
mode’ die bedoeld is voor volledige aansturing via een moderne lichttafel. Het programma LED 
Mapper kan er bijgekocht worden. Daarmee kunnen led-panels via DMX-Artnet aangestuurd worden.

Catalyst Mac - SAMSC, UK - samsc-pm.comCatalyst

5.6.3  Catalyst draait enkel op Mac en maakt gebruik van Quicktime. De software is geheel ingericht 
op het gebruik van een lichttafel als aansturing, met als achterliggende gedachte dat een lichttafel 
gemaakt is voor het aansturen van complexe cue’s en lichtstanden. Aansturing via muis/
toetsenbord of midi kan ook (dmv SAMSC cue-list), maar biedt wellicht minder flexibiliteit.

Pandoraʼs 
Box

Windows - Coolux, Duitsland - coolux.dePandoraʼs 
Box

5.6.4  Pandora’s Box is een playbacksysteem, dat gebruikt kan worden om synchroon via een 
netwerkverbinding op meerdere systemen af te spelen. Hardwaresystemen zijn kant-en-klaar te 
koop en hebben optioneel ook ondersteuning voor HD-SDI in- en uitgangen, wat interessant kan zijn 
voor gebruik in combinatie met professionele HD-camera’s. De software geeft ondersteuning voor 
vele soorten warping en blending. Tevens specialiseert Coolux zich in interactieve besturing van de 
video.
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5.7	  Keus	  genoeg

De keuze van een systeem of softwarepakket hangt af van enkele factoren. Vaak zijn dat: kennis, 
tijd, geld en behoefte. 

Kennis is misschien nog wel de belangrijkste factor. Het is belangrijk stevig in je schoenen te staan 
bij het werken met video: je loopt snel tegen nieuwe uitdagingen aan. Het bijhouden van een 
regisseur is en blijft dan een uitdaging. Belangrijk is flexibel te blijven. Hoe sneller je iets kan 
aanpassen, hoe sneller je kan ontwikkelen.  Bij het maakproces moet je soms de keuze maken of je 
iets direct gaat aanpassen of dat het in de avond of nacht moet worden aangepast. Hoe flexibeler 
de software is waarin je afspeelt, hoe sneller je kan anticiperen op nieuwe ideeën.

Geld: speelt ook een grote rol. Een extra videoscherm  Dat daar dan ook dubbele kosten mee 
gepaard gaan is nog niet bij iedereen bekend. De tijd dat we projectoren gaan inhangen als Parren 
laat nog even op zich wachten.

Tijd: net zoals vormgevers soms duizenden euro’s aan decor kunnen weggooien voor de première, 
kan ook een videobestand of installatie plots niet meer naar wens zijn. Het testen van een opstelling 
in ware grootte (met een deel van of gelijkwaardige content!) kan veel narigheid voorkomen. 

Behoefte: soms kan het gebruik van een nieuw programma interessant zijn. Afhankelijk van de 
wensen van een vormgever, regisseur of video-ontwerper. Qlab, bijvoorbeeld, is in vele gevallen fijn 
om video mee af te spelen. Het is simpel, stabiel en redelijk flexibel. Maar zodra je meer 
interactiviteit wilt hebben zoals live-input, effecten of kleurbalans dan is een VJ-programma veel 
interessanter. Alleen daarmee lever je weer functionaliteit in wat betreft programmeerbaarheid.
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Conclusie
Conclusie
In deze scriptie zijn we een deel van de zogenaamde ‘workflow’ doorgelopen die je tegenkomt 
wanneer je met video gaat werken voor een theatrale productie. Het onderzoek was tweeledig: hoe 
bereid ik mijn bestanden voor en met welke software speel ik ze af? 

Het afspelen van videobestanden bleek ingewikkelder te zijn dan ik altijd had gedacht. Belangrijk is 
de juiste keuze voor een codec. Voordat je die keuze kan maken moet je weten waar je video 
vandaan komt. Is het een Youtube filmpje, DVD, DV of HD-video? In welke software ga ik het 
afspelen, en op wat voor scherm of projector? Met welke kwaliteit? Juiste instellingen voor framerate 
en resolutie zijn van belang voor het zo perfect mogelijk afspelen van de video. Het moet de 
computer zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt om een bestand van de harde schijf te lezen en 
via de processor, grafische processor en het geheugen uit te voeren naar de video output.

Het synchroon laten lopen van meerdere schermen is mogelijk via computernetwerken, maar ook 
met de oplossing van Matrox: multiscreen via één output. Voor het koppelen van computers zijn 
diverse oplossingen op de markt. Het gebruik van camera’s en live-video is ook mogelijk, maar gaat 
altijd samen met (ongewenste) vertraging. Er zijn nog niet veel fatsoenlijke low-budget oplossingen 
voor het gebruik van live-video via de computer.

Het maken van een overzicht van diverse programma’s bleek na enig testwerk een interessante 
opdracht, zij het van veel te grote omvang. Daarmee kwam ook het besef dat hét all-in-one 
softwarepakket nog niet bestaat. Je zou eigenlijk functies van diverse programma’s willen 
combineren, want wat we aan video in het theater kunnen gebruiken is enorm breed. Daarmee 
moet de functionaliteit van die software dus ook zeer breed zijn. Maar dat is nog niet het geval. 
Mediaservers zijn wellicht een uitzondering, maar gaan in budget ver boven de doe-het-zelf 
oplossingen uit.

Programmeeromgevingen als Quartz en MAX/MSP bieden dé manier om video naar eigen hand te 
zetten, zeker wanneer interactiviteit met publiek of spelers een rol gaat spelen. Maar deze werkwijze 
vergt wel meer studie en expertise.

Tot slot:

Dit onderzoek is voor mij het begin geweest van een veel groter onderzoek: hoe kan ik video 
toepassen in het theater? Ik heb gemerkt dat het van belang is dat je van vele markten thuis bent: 
van pre-productie tot post-productie en van editing tot performance. Het schrijven van deze scriptie 
gaf mij inspiratie voor het bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën en concepten. To be continued!
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Vervolgonderzoek

De vraag naar het gebruik van live-video is groot. Het is een tool om bijvoorbeeld 
gezichtsuitdrukkingen te vergroten, scènes achter het decor te kunnen spelen en de realiteit te 
kunnen verbuigen. 

Het gebruik van live-video is goed mogelijk, alleen het vereist al snel dure hardware en software. Het 
zou ook moeten kunnen met een relatief goedkope computer (en software). Maar met de door mij 
behandelde stof is het nog niet werkbaar vanwege: grote vertraging, instabiele drivers, weinig 
flexibiliteit en een slechte kwaliteit (PAL). Het zou het uitzoeken waard kunnen zijn!
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