
AUDACITY verlengen en verkorten van 
audio 
 

Het kan nodig zijn om een audiotrack die je in de AV wil gebruiken net iets te lang of iets te kort is. 
Of je hebt een voice-over iets te snel of iets te langzaam ingesproken. 

Je zou dat muziekstuk of de spraakopname willen aanpassen. Iets versnellen of iets vertragen. Maar 

dat moet dan wel zonder dat de toonhoogte verandert. Normaliter wordt bij uitrekken de 

toonhoogte lager en bij versnellen hoger. 

Ook daar kan Audacity je hulp bij bieden. Het effect dat al standaard in het programma zit heet 

GLIJDEND UITREKKEN. 

Via de plugin-manager bij Effecten kun je glijdend uitrekken inschakelen. Om het te kunnen 

gebruiken moet er wel een audiotrack ingeladen zijn. 

Als je bij Effecten kiest voor Glijden uitrekken zie je de volgende pop-up bij de track: 

 



Het effect is toepasbaar op de hele track maar ook op geselecteerde delen ervan. Je moet dus eerrst 
een selectie maken in de audiotrack. Met CTRL+A selecteer je de hele track. 
 
TEMPO WIJZIGEN 
De instelling gaat in procenten. Met een +waarde is er versnelling met een -waarde vertraging. 
Dus : 
heb je een track van 2 minuten (120 seconden en wil die verlegen naar 2 minuten en 20 seconden 
(140 seconden) is dat +17 
Zorg ervoor dat je waarden in het onderste deel op 0 blijven. Dat verandert er niets in de 
toonhoogte. 
 
TOONHOOGTE WIJZIGEN 
De instelling gaat in semitonen van -12 tot +12. Dus maximaal kun je tot 6 tonen (bijna een octaaf) 
aanpassen. Je kunt dus van een tenor een sopraan maken…. 
Bij het instellen van de wijziging hier hou je de tempowijziging op 0 

Ook nu weer kun je via “Voorbeeld” een stukje beluisteren voordat het effect wordt toegepast.  
LET OP: het voorbeeld wordt eerst voorbereid en dan afgespeeld. Het duurt dus iets langer. 

 


