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ij het zoeken op internet en bij het nalezen van diverse computerartikelen kwam ik
onderstaand artikel tegen. Nu kan ik het voor mijzelf houden of ik kan het met jullie
delen. Dus een leuk onderwerp voor het clubblad. Een programma om een getypte tekst
om te zetten in een MP3 voice-over. Een heel simpel programma en zelfs in het Nederlands.
Korte samenvatting van het artikel.
Je typt een tekst in
het onderste vak in
het Nederlands. Even
aanklikken of je een
vrouwen- of mannenstem wilt hebben en
hatsikidee, een MP3stemuitvoering. Ik heb
het geprobeerd en het
werkte perfect. Alleen,
je moet er niet teveel
van verwachten qua
geluidperfectie. Ik hoef het gelukkig niet te gebruiken, maar je moet er maar mee onthand zitten en het is een goed hulpmiddel.
Het intypen van tekst is wel aan een limiet gebonden, maar je kunt het net zoveel keer
gebruiken als nodig is om je verhaal compleet te maken. Met hoofdletters, bold, enz. is
de tekst qua uitdrukking te beïnvloeden. Een uitkomst voor filmmakers, die wel een
voice-over willen inspreken, maar het zelf niet durven, kunnen of er niemand voor hebben.
Converteer de getypte tekst eenvoudig gratis naar spraak, maar je moet het wel met
een flink korreltje zout nemen. De teksten
kunnen als MP3 worden gedownload en opgeslagen. Ikzelf zal het nooit gebruiken,
maar ik vond het wel geinig om het uit te
proberen.
Als ik een film in de voorlopige versie heb
gemonteerd en alleen de voice-over moet er
nog onder, spreek ikzelf eerst de van mijzelf
opgenomen tekst in. Niet om aan te horen
natuurlijk, maar ik kan de stem dan gaan
gebruiken om te gaan bepalen, waar straks
de goede stem moet komen te staan. Het bovengenoemde programma zou je er dus voor
kunnen gebruiken. Zo’n voice-over klinkt nu nog als een robot, maar dat zal wel snel
beter worden, denk ik, al blijft een menselijke stem natuurlijk het beste.
De bekendste stemgenerator heb je misschien al wel eens gezien en geprobeerd met het
vertalen van een tekst in Google translate. Dit is dan volgend kenners ook de meest gebruikte stemmaker. Deze stemgenerator is gezien de onderzoeken die Google erin stopt
ook de beste. Alleen weet ik niet, hoe je het dan kan opslaan als MP3, maar ongetwijfeld
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zullen er leden zijn, die het wel stiekem weten. Ik heb deze mogelijkheid nog niet aan de
praat gekregen, maar het schijnt te moeten kunnen.
Enkele andere stemgenerators om uit te proberen als je
even niets te doen heb zijn: AudiobookMaker, EasyGenerator, VoiceBanks, Animaker en er zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn. Ik heb ook deze niet uitgeprobeerd en weet ook niet of ze gratis zijn, maar wat is
tegenwoordig nog GRATIS. Meestal wordt er niet bij
vermeld dat het proefversies zijn en voor die proefversies voor een aantal dagen hoef je niet te betalen. Wij
zullen er ongetwijfeld geen fluit aan hebben maar het is
toch wel leuk om er over te lezen en te weten wat er
tegenwoordig allemaal mogelijk is.

Ook handig met
Google translate
Ooit werd ik door een van
onze leden gebeld over de
uitspraak van een Noorse
plaats. Een handige manier
om dit uit te vogelen is het
gebruik van Google
translate. Type het woord
in en let er op, dat de
juiste taal geselecteerd is.
Klik op de microfoon
onderin en je hoort de
uitspraak. Desnoods een
paar keer afspelen en je
kan in je voice-over laten
horen, dat je je talen
beheerst.
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