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Woensdag 11 sept a.s.: Filmanalyse - Strekking  & Verhaalstructuur
Hoe zit een goede vakantie/natuur-documentaire in elkaar?

Op de eerste clubavond, a.s. woensdag (grote zaal) is het onderwerp “Filmanalyse” met de nadruk op
Strekking en Verhaalstructuur. Op deze avond zal m.b.v. het door de NOVA (de landelijke vereniging van
amateur filmers) samengestelde lesmateriaal hier dieper op worden ingegaan. 

Filmanalyse is een goed middel om ons inzicht in filmtaal te vergroten. Door dit inzicht zullen er betere
films gemaakt kunnen worden en dus zal het publiek de films meer gaan waarderen,  wat voor de
maker een erkenning inhoudt voor al zijn inspanningen. Maar ook zal het gesprek over de films die
gemaakt worden in de clubs in waarde stijgen.

Het fragment dat we voor deze avond gaan gebruiken komt uit een
documentaire-film van Henk Koster  “Op zoek naar  mijn  broer”  en
gaat over zijn zwager die zich al  jaren geleden definitief  (en naar
volle tevredenheid) in Zuid-Afrika heeft  gevestigd.  Dit  fragment is
een van de module 2 fragmenten1. Hierin richt de analyse zich meer
op vertelkwesties: hoe vertel ik een verhaal (de thema’s en lagen),
welk standpunt neem ik in (het vertelperspectief) en welke stijl kies
ik (de vorm)?

Introductie Apple iMovie cursus

In de kleine zaal start tevens de Apple iMovie cursus van Lisette Nijhuis. Met
iMovie maak je in een handomdraai de mooiste films, waarna je deze in een
paar simpele stappen kunt delen met vrienden en familie. Tijdens de iMovie
montage cursus leer je  niet alleen hoe je schitterende films met flitsende
overgangen maakt,  maar leer je ook hoe je deze op een website zet,  naar
YouTube publiceert  ean hoe je  een versie maakt voor  iPod,  iPhone en de
Apple TV. Heb je interesse, schuif dan aan!

Do 12 sept a.s.: Workshop Portretfilm maken
Op donderdag 12 september les 1/13 van de workshop “Portretfilm
maken”. In deze eerste les maken we de filmer-koppels, gaan we starten
met het kiezen van het thema/verteller en gaan we het  ‘voorgesprek’
voorbereiden. Dit voorgesprek is een onderdeel van de research voor je
film  en  moet  leiden  tot  een  tijdlijn  van  het  leven  van  je  verteller.
Aangemeld hebben zich Jan ter Beke, Marja de Jong, Bertie Borggreve, Gerard Semmekrot, Louis Vijn,
Tyron Elferink en Martine Olthof (en John Haxe voor ondersteuning). Docenten: Lau en Jan. Wil je nog
meedoen, meld je dan aan (bij Lau) en kom naar deze eerste avond.

1 Er is ook een module 1. De analyse gaat daarin vooral over filmische vormgeving: camera, geluid en 
montage. 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Start cursus MagiX videomontage (Windows)

Wil je  die vakantiefilms nu eindelijk  eens gemonteerd hebben? Dan biedt de Videoclub
Borne wellicht de oplossing! De Videoclub Borne geeft hiervoor de Magix videomontage
beginners cursus!

Met de cursus  MagiX videomontage  behandelen we alle  fasen
van de montage: het inlezen van het opgenomen filmmateriaal,
het eigenlijke monteren van beeld en geluid, het toepassen van
beeldovergangen en effecten, het toevoegen van titels en muziek
en het exporteren naar bestanden of naar DVD/Blu-Ray disc. De
cursus  richt  zich  specifiek  op  beginners,  je  hoeft  dus  geen
ervaring  te  hebben  met  het  programma.  MagiX  werkt  op  de
(meest gangbare) Windows computers en is relatief goedkoop om zelf aan te schaffen. Wil je liever met
een  Apple  aan  de  slag,  kijk  dan  eens  naar  onze  iMovie  en  FCP-X  cursussen  (zie  onze  website
www.videoclubborne.nl).

De cursus zal bestaan uit 5 lessen op de donderdagavond, van 20:00-22:00 uur en wordt gegeven door
onze clubleden Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher en Joke van Hierden. We starten op 19 september met
een ‘HW check’ (is je computer wel geschikt?) en op 3 oktober is er een (optionele) les ‘Windows
bestandsbeheer’. De 5 MagiX avonden starten op 17 oktober (en zijn daarna om de 2 weken). De locatie
is De Fontein, Twijnerstraat 6 in Borne (rechts-achter de Baptistenkerk). De prijs bedraagt 57,50 euro
voor de gehele cursus (5 avonden). Deze prijs is opgebouwd uit €20 specifiek voor de cursusavonden
(inclusief consumpties en cursusboek) en €37,50 voor het half-seizoens VCB lidmaatschap. Behalve de
cursusavonden,  kun je daarvoor ook nog de wekelijkse club- en praktijkavonden bezoeken (zie het
clubprogramma op onze website). 

Voor meer informatie en/of opgave, mail naar lau@hopmans.demon.nl  (of bel tel. nr. 06-41578278).
Het maximaal aantal deelnemers is 10.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Google Drive VCB archief 

Toegevoegd aan ons Google Drive VCB archief, zie de gedeelde mappen:

 \03_VCB_leden\09_artikelen\03_Software\02_Hardware\Wifi

o \2019_DossierBetereWifi_DigitaalGids.pdf

 \03_VCB_leden\09_artikelen\03_Software\02_Hardware\Wifi\ Camera_Video

o \2019_Topklasse4KVideoSysteemCameras_DigitaalGids.pdf

 \03_VCB_leden\09_artikelen\03_Software\03_Virusscanners_Addblockers

o \2018_FouteInternetLinksHerkennen_DigitaalGids.pdf

 \03_VCB_leden\09_artikelen\09_Smartphones

o \2018_FilmenMetJe_iPhone_SILKCS.pdf

o \2019_HetBesteSlotOpJeMobiel_DigitaalGids.pdf

Wil je toegang tot dit VCB archief, geef dit dan aan bij mij. Ik geef je dan de juiste rechten. Heb je nog
geen GMAIL account,  maak er dan eerst een op  https://accounts.google.com/SignUp?hl=nl. Zie het
VCB nieuws nummer 199 (van 10 oktober 2016) voor meer info over het VCB Google Drive Archief,

Lau.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kun je Windows 7 nog veilig gebruiken?
Tien jaar na het uitbrengen van Windows 7 is het einde nu echt daar: Microsoft
stopt vanaf volgend jaar definitief met de ondersteuning. Dit jaar kun je alleen
nog de meest essentiële updates voor het besturingssysteem binnenhalen. 

Wie nog geen zin heeft om over te stappen, kan Windows 7 nog een jaartje prima blijven gebruiken.
Zolang je  een virusscanner en een goede firewall  hebt en je  computer voorzien is van alle  laatste
updates, werkt alles zoals het hoort. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Windows 10. Wees je er echter
wel van bewust dat het straks toch een keer klaar is met Windows 7: vanaf 14 januari 2020 trekt
Microsoft  definitief  de  stekker  uit  het  besturingssysteem  en  worden  er  geen  updates  meer  voor
uitgebracht. Dan wordt het zeéker om over te stappen.           Zie verder deze link.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filmers evenement Koets’n Kearls gezocht

Op zaterdag 14 september 2019 organiseren de Koets'n Kearls weer
een evenement,  zie de eerder gestuurde mail.  Zij zoeken hiervoor
iemand die deze dag wil filmen en er dan een impressie van circa 30
minuten van wil monteren, zie de mail hieronder.

Voor een korte impressie van een eerdere tocht, zie
   https://www.youtube.com/watch?v=emvQJ8ApBvY 

Wil je dit doen, laat het mij dan even weten (wel vroeg je bed uit!), Lau
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filmen en fotograferen met je Smartphone

De beste camera is de camera die je bij je hebt, en dat is vaak de Smartphone! We
hebben er bijna allemaal één, en we gebruiken hem niet alleen om te bellen, maar
ook om van tijd tot tijd te fotograferen of misschien wel zelfs om af en toe een aardig
filmpje  te  schieten.  Maar  weten  we  ook  hoe  we  dat  beter  kunnen  doen?  Welke
instellingen en apps hier het beste voor zijn? Geïnteresseerd in het maken van betere
foto’s en films met de smartphone? Bij de Videoclub Borne start hiervoor de cursus

‘Filmen en fotograferen met de Smartphone’!

De cursus zal allereerst ingaan op het algemene gebruik van de smartphone: je
leert omgaan met de vele instelmogelijkheden, je laat hem voor je werken
zoals  jij  dat  wilt  en  je  leert  functies  die  je  nog  niet  eerder  ontdekt  had.
Daarnaast gaat de cursus in op de verschillende standaard en niet-standaard
aanwezige apps om foto’s en video's te maken of te bewerken. Tot slot op de
mogelijkheden om foto’s en video's te uploaden naar het internet of naar de eigen computer. De cursus
richt zicht nu op zowel de i-phone als de Android systemen. Op verzoek kan mogelijk ook ingegaan worden
op de Windows Phone.

De cursus wordt gegeven door (wizzkid Smartphones) Anja Jansen en bestaat uit 5 lessen op de donderdag
avond, van 20:00-22:00uur en start op 26 september a.s. (overige data: 10 oktober, 7/21 november en 16
januari  (2020)).  De  locatie  is  De  Fontein,  Twijnerstraat  6  in  Borne  (achter  de  Baptistenkerk).  De  prijs
bedraagt  57,50  euro  voor  per  cursus  (5  avonden).  Deze  prijs  is  opgebouwd uit  €20  specifiek  voor  de
cursusavonden (inclusief consumpties en hands-out) en €37,50 voor het half-seizoens VCB lidmaatschap.
Behalve de cursusavonden, kun je daarvoor ook nog de wekelijkse club- en praktijkavonden bezoeken (zie
onze website www.videoclubborne.nl voor onze activiteiten). Voor meer informatie en/of opgave, mail naar
lau@hopmans.demon.nl (of bel tel. nr. 06-41578278).
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