
Toelichting club- en 
Praktijkavonden

Videoclub Borne Open Avond 2019 Toelichting programma            (Lau Hopmans)

Overzicht: zie uitgedeelde formulier 

(voor + achterkant!).



1. Clubavonden (1/2)
(zie formulier item 1: even weken, wo)

� Aandacht voor het Film maakproces:
� TUUT (over Altzheimer, afstudeerproject HKU Utrecht),

� Documentaire “Stork, meer dan machines”, proff. Ingrid Kleinsman),

� Speelfilm “Anders bekeken” (VC Olst-Wijhe & Theater Onbeperkt),

� Oorlogsfilm Mirrewinter (Gert-Jan Oplaat, Markelo),

� Filmanalyse - Verhaalstructuur/Strekking (Lau).
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� Filmanalyse - Verhaalstructuur/Strekking (Lau).

� Eigen films bespreken (vijf ‘Laat maar zien avonden’).

� Montage workshops: professionele gastsprekers 

� Ronald Voort (http://www.voortmedia.com/)

� Andreas Bertram (www.leomotion.net).

� Clubavonden Frans Mulder specifiek over 

(1) Muziek zoeken bij je film   &   (2) Een vakantiefilm, hoe pak je dat aan.



Clubavonden (2/2)

[Na Diavoorstelling � KLIK HIER voor] VCB website Link
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2. Cursussen
(zie formulier item 1 (iMovie), 2 (Smartphones),3 (FCPx) 

en 4 (MagiX): zie verder de volgende presentaties)

Apple iMovie (Lisette) � KLIK HIER voor VCB website Link 

(Na Diavoorstelling)

Smartphones (Anja) � KLIK HIER voor VCB website Link 
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Apple FCPx (Hans/Peter) � KLIK HIER voor VCB website Link 

MagiX (Gerrit/Henk/Joke) � KLIK HIER voor VCB website Link

(+ Gerard (Check HW)    + Harry  (Bestandsbeheer))



3. Praktijkavonden (1/2)
(zie formulier item 3: even weken, wo)

� Praktijkavonden (Lau)

� Filmopnamen voorbereiden/maken: Ken je camera, Geluid-

opnamen, Verhaal, Standpunten & niet over de as gaan, Kaders,

Aandachtspunt & compositie (diepte), Découpage, Muziek, Voice-

Over (VO) en Beoordelen/jureren van films.
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� Monteren, de Techniek (aanpak, découpage, tijdverdichting,

crosscutting, inserts, J/L-cuts, springers vermijden, afwerking).

� Plus (Gerard) 

� Windows10 - MagiX persoonlijke begeleiding (per avond

opgeven).



Praktijkavonden (2/2)

[Na Diavoorstelling � KLIK HIER voor] VCB website Link
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Portretfilm maken 1/2
(nieuw voor seizoen 2019-2020)

Opzet:  Je maakt een portretfilm van circa 10 minuten over je verteller. 

� Voor degenen die een stapje verder willen!

� Als filmer zoek je zelf een thema/verteller voor je portretfilm.

� Twee-wekelijks (oneven weken - donderdag avonden).

� Accent op verhaalontwikkeling (Story-telling), voor opname/montage 
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� Accent op verhaalontwikkeling (Story-telling), voor opname/montage 
technieken, zie de Praktijkavonden (op de tussen liggende even 
weken, woensdagavonden).

� Afsluiten met een Première (do 23 april 2020).

� Leerzaam, maar wèl met (redelijk wat) huiswerk!

� Nog keuze: wel of geen centraal thema: 

� Beslissen we met de deelnemers samen.

� Zou kunnen zijn “75 jaar bevrijding/vrijheid” (3 april t/m 5 mei 2020)



Portretfilm maken 2/2
(nieuw seizoen 2019-2020)

� We volgen een gestructureerde aanpak � Voorbeelden:

Reseach, Thema, Premisse, Synopsis, Story-telling, Step-outline,

Interview (plan/uitvoering), Extra shots bedenken en filmen, Montage.

� Filmers werken in koppels (reflectie, samen filmen)
(iedere film maakt zijn eigen film, evt.1 thema/geïnterviewde, 2 montages)

� Begeleiding door Lau Hopmans en Jan Kupper
(deelnemers Minikronieken vorige VCB seizoen).
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(deelnemers Minikronieken vorige VCB seizoen).

� Met als gast (Minikronieken docent) Ingrid
Kleinsman (27 febr. 2020: samen de gemonteerde
intro’s van je portretfilm bekijken).

� Introductie (morgen!) do 29 augustus.

� Start Research Verteller/Thema (d.m.v. verzamelde
krantenartikelen, iemand in je eigen omgeving?).

� (na diavoorstelling) KLIK HIER voor VCB website Link 



Opgeven

Opgave Lidmaatschap, Cursussen 
en/of Praktijkavonden: 

Zie (na de presentaties) het uitgedeelde 

formulier (achterzijde, maximaal 1 

opgave per blok(avond)!)
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opgave per blok(avond)!)

Vragen?


