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Maak jou eie saamsing video-file 

Inleiding 
OK, ja ’n regte band is altyd die beste – maar nie almal is so gelukkig om selfs net ’n kitaarspeler of 

pianis tot hulle beskikking te hê nie.  Selfs in groter gemeentes, wil ’n kleingroep soms sing en is daar 

nie begeleiers beskikbaar nie – of is die begeleidingsgroep om een of ander rede nie beskikbaar nie.   

So, die meeste van ons is af en toe afhanklik van ’n backtrack en wanneer jy die klank en die beeld 

kan saamgooi, dan het jy ’n kits-aanbidding-sessie!   

Die lekkerste is om ’n video-file te hê waar die woorde en musiek outomaties aanloop – en op 

YouTube kan jy die meeste van die gewildste Engelse praise en worship liedere reeds in daardie 

formaat aflaai.   

Jy kan egter maklik self jou eie gunsteling Flam-liedere vanuit Powerpoint in ’n video-file omskep.   

Ek werk met MS Powerpoint 2010 – enige nuwer weergawe kan dit ook doen.   

Volg net die volgende stappe: 

 

Stap 1:  Berei die teks voor 
Sorg dat die teks presies soos die lied is.  Die slides moet op mekaar volg – sonder om terug te gaan. 

 

Stap 2:  Voeg die klank by 
Klik nou op ‘Insert’ en ‘Audio’ en kies dan jou klank file  (MP3 of WAV). 
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Stap 3:  Playback 
Klik op die ‘Playback’ tab.   

Kies dat die musiek vanself begin.  “Play Automatically” 

Merk die blokkie ‘Hide during show’.  Die luidsprekertjie sal dan nie wys wanneer dit op die 

dataprojektor is nie.   

 

Sorg ook dat die ‘Play Across Slides’ getiek is. 
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Stap 4:  Timings – sodat die slides outomaties aanskuif 
Klik op ‘Slide Show’ en ‘Rehearse Timings’. 

 

 

Volg die lied asof dit op ’n dataprojektor vertoon word.  

Wanneer die lied klaar is, sal jy gevra word of jy die timings wil save. 

Wanneer jy nóú die slide begin, behoort die musiek vanself te begin en behoort die slides 

outomaties aan te skuif saam met die musiek.   

Stap 5:  Maak ’n video 
Klik op ‘File’, ‘Export’ en dan ‘Create Movie’.   
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Maak seker dat jy die opsie kies ‘Use Recorded Timings and Narrations’. 

Klik dan op ‘Create Video’ en ‘Save’ die videofile iewers op jou rekenaar. 

 

 

 


