
Avid Media Composer is de broadcast standaard van de 
wereld. Iedere video-editor heeft er wel van gehoord. Leer 
professioneel en efficiënt werken met Avid Media Compo-
ser 8 en ontketen al jouw creativiteit.

Doelgroep
Deze training is ontwikkeld door Avid en biedt producers, edi-
tors, assistent editors en multimedia producers de mogelijk-
heid om professioneel te leren editen met Avid Media Com-
poser 8.

Media Composer  8 - 101
Editing Essentials

Avid Training Series

'Leer editen met 
Media Composer 8' 

Cursusomschrijving
Deze driedaagse cursus leidt je door de interface en de basis 
editing technieken heen. Vervolgens leer je trimming, fine-tu-
nen van je edit, audio-editing en omgaan met multicam edi-
ting. Tot slot gaat de cursus in op het toevoegen van transities, 
titels en afronden van je project.

De training bestaat uit klassikale lessen gecombineerd met 
hands-on praktijkoefeningen. De cursus Avid Media Compo-
ser 8 - 101 is geschikt voor Mac en Windows gebruikers.
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Cursusduur:  3 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het lesmateriaal bestaat uit het boek  
 ‘MC 101 Media Composer  
 Editing Essentials’. 

Kosten:  Zie de Avid cursussen prijslijst 

Onderwerpen

• Starting a Project

• Assemble the Picture and Sound

• Refining the Edit

• Packaging and Output

• Project Organization

• Building the Scene

• Cutting Dialogue

• Reworking a Scene

• Mixing Sequence Audio

• Output and Delivery

• Media Management

• Customizing Media Composer

• Working with Video Tape

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit het officiële “Avid Media Composer 
8 - 101 Editing Essentials.” boek met DVD en oefenmateriaal.

Officiële Avid Certificering
Na het volgen van een Media Composer cursus is er de mo-
gelijkheid de officiële ‘Avid Media Composer Certified User’ 
en de ‘Avid Media Composer Certified Expert’ certificering te 
behalen. CMM organiseert vrijwel iedere maand een  
examen mogelijkheid. Neem contact met ons op voor meer 
informatie over prijzen, data en inschrijving.

Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerktraining aanvragen, 
toegespitst op jou, jouw bedrijf, team of medewerker. Infor-

meer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Benodigde voorkennis
• Achtergrond in editing, productie of post-productie is 

een  pre.
• Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en de soft  

ware zijn Engelstalig).

Vervolgcursus
• Avid Media Composer 8 -  110 Effects Essentials
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