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Programma Videoclub Borne 2018-2019                 (versie 10 sept 2018) 

De activiteiten van de Videoclub Borne voor het seizoen 2018-2019 zijn:  

1. De (even weken, woensdag) clubavonden (vanaf 5 september) met o.a. 

1. Aandacht voor montage d.m.v. de workshop De Virtuele studio (professional Rob Huizing), de Da Vinci Color Grading workshop (van Andreas). 

2. Clubavonden specifiek over familiefilms, meercamera registraties en de laatste 360 graden / VR ontwikkelingen. 

3. Aandacht voor het maakproces (1) door professional Maarten Mulder van M Media, Hengelo, (2) van de (fictie) film Filmpje voor mama van de jonge 

professionele filmmaakster Melanie Essink (afstudeerproject Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht) en (3) van de documentaire Nooit verteld (van 

filmmaker Jan Kolner, Heemkunde Hertme, over de oorlogsjaren in Hertme). 

4. De resultaten van het VCB project “Maken van een korte film over Twentse gezegden/gebruiken”. 

Hierin opgenomen zijn ook de zes ‘Laat maar zien avonden’ (waar de (deels) gemonteerde films kunnen worden vertoond en besproken).  

2. De (even weken, donderdag) cursussen (vanaf 20 september, starten alleen bij minimaal 5 deelnemers): 

1. “Filmen en fotograferen met je Smartphone” (door Anja Jansen), inclusief een avond “Filmen en monteren met je Smartphone” van  

gastspreker Martijn Veltmann (Silk Creative Systems: www.silkcs.nl), 

2. “MagiX montage” (door Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher, Joke van Hierden en Gerard Semmekrot), 

3. “Streaming media en thuisnetwerk” (door Vincent Slotman, najaar 2018), 

4. “Het maken van een Video sollicitatie” (door Lau Hopmans, voorjaar 2019). 

De (Apple) cursus “Monteren FCP-X” ten slotte wordt in de oneven weken op de woensdag gegeven. Deze cursus gaat daarna over in de VCB-Apple 

gebruikersgroep (beiden door Hans Meulenbroek en Peter Bourgonje). 

3. De (oneven weken, woensdag) Praktijk avonden. Op deze avonden gaan we (vanaf 12 september) samen aan de slag met: 

� (voor de pauze) De themagroep ‘Filmopnamen voorbereiden/maken’ met diverse onderwerpen zoals Ken je camera, Hoe maak je je film boeiender 

(verhaal), standpunten, niet over de as gaan, kaders, aandachtspunt, compositie (diepte), découpage (opsplitsen in shots T/M/CU) en bewegen met de 

camera, muziek en Voice-Over).  

� (na de pauze) De themagroep ‘Monteren, de techniek)’ (bedoeld voor zowel beginners als gevorderden). 

De themagroepen worden begeleid door Lau Hopmans, Gerrit Hemeltjen en René Nijkamp en gecombineerd met ‘Windows-MagiX  persoonlijke begeleiding’ 

(door Gerrit en Gerard Semmekrot). Inclusief de praktijkmiddag op zaterdag 9 februari 2019. 

Ten slotte gaan we naar het Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen (als Filmen op locatie activiteit), op excursie naar de Bierbrouwerij Huttenkloas in Albergen 

en bezoeken we de firma CameraTools in Apeldoorn (met als thema Filmen met Systeemcamera’s). 

 

De VCB open avond is op woensdag 5 sept. 2018, de interne VCB slotavond op woensdag 17 april 2019 en de afsluitende VCB Feestavond voor leden en 

partners is op woensdag 24 april 2019.  


