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Facebook redacteuren: Lau (algemeen), JanTB (Portretfilm), Marko/René (clubavonden), deelnemers (iMovie), Peter (FCP-X).

Woensdag 25 sept a.s.: eerste Laat Maar Zien avond
Op de clubavond woensdag 25 september a.s.  houden we de eerste “Laat maar zien
avond” waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Idee van de Laat-Maar-Zien avonden is dat de films waar clubleden het huidige seizoen mee bezig zijn
aan de andere clubleden getoond kunnen worden. Hierbij gelden de volgende regels:
 De maximale lengte van de films is in principe 15 minuten.
 Meerdere films per persoon zijn welkom, maar we maken dan 2 (of 3) rondes,
 Bij ofwel teveel films, ofwel films die langer duren dan 15 minuten, wordt er een jury gevormd van

ten minste twee bestuursleden. Deze jury bepaalt welke films dan vertoond gaan worden.
 We starten de avond met eéeén film uit voorafgaande seizoenen en sluiten (bij voldoende tijd) af met

een film van een andere videoclub.

Geef ook even aan wat voor beoordeling je wilt. Kies tussen (a) lijstjes op het bord, (b) leden roepen
wat,  (c) helemaal geen of (d) juryrapport (door VCB kringjuryleden).  Het maximaal “lijstjes op het
bord” per avond is 4, bij meer, dan loten we. 

N.B.  de  films  kunnen  door  de  VCB  worden  gebruikt  voor  PR  doeleinden  (YouTube,  VCB  website,
Facebook, etc.). Heb je dat liever niet, vermeld dat dan even.

Graag  jullie  films  uiterlijk  a.s.  dinsdag  18:00uur (beschrijving  via  de  email  en  de  film  zelf  via
www.wetransfer.nl) naar Reneé  (rene.nykamp@gmail.com).

Apple iMovie cursus
In de  kleine zaal  les  1/5 van 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. Opgegeven hebben zich: Jose
Jansen,  Hans  Weekhout,  Gerard  aan  de  Stegge,  Bernhard  Slotman,  Herman
Ordelmans, Ben Schoemaker.

Do 26 sept a.s. (grote zaal): workshop Portretfilm maken
Op donderdag 26 september les 2/13 van de workshop “Portretfilm maken”. In
deze  tweede  les  starten  we  met  het  filmplan  (Titel,  Logline  en  Premisse).
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.

Do 26 sept a.s. (kleine zaal): Filmen & fotograferen met je Smartphone
Ook  start  de  cursus  Filmen  &  fotograferen  met  je  Smartphone  met,  behalve  een
algemene  inleiding,  met  name  de  keuze  voor  (verschillen  tussen)  Android  en/of
iPhone. Aangemeld hebben zich: Gerard Bergman, Paul Horsthuis, Bernhard Slotman,
Harry Witting, Mirjam Rauwers, Monique Tilmans, Annie Traa. Docente: Anja Jansen.
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Donderdag 3 okt. a.s.: Workshop Windows Bestandsbeheer

Volgende week, donderdag 3 oktober a.s. wordt (als voorbereidende les
voor  de  MagiX  cursus)  de  eenmalige  workshop  Windows
Bestandsbeheer gegeven.  Deze  avond  staat  open  voor  iedereen die
moeite heeft  met bestandsbeheer,  dus naast de MagiX cursisten ook
voor alle andere leden. Voor de MagiX cursisten: deze les is facultatief,
maar als je twijfelt over het nut voor jezelf, dan is ons advies deze les
weè l te  volgen.  In  de  voorgaande  cursussen  is  gebleken  dat  veel

cursisten hier moeite mee hebben. Dit kost dan tijdens de cursus onnodig veel tijd en dat is jammer. 

Deze les wordt gegeven door Harry Rolefes. Begeleiders zijn daarnaast Gerard Semmekrot en Gerrit
Hemeltjen.  Graag even aanmelden bij  lau@hopmans.demon.nl. Opgegeven voor deze avond hebben
zich al:  Ria van der Putte,  Marko Zwier,  Paul Horsthuis,  Ruben Liedenbaum, Gerrit  van de Hoeven,
Peter Koehorst.
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Franc Tiehuis

www.orion-systemen.nl
074 - 750 1164

06 - 5180 4106

Mocht je problemen hebben met je computer, we hebben goede ervaringen met bovenstaand bedrijf in
Hengelo. Meer info bij Gerard (Semmekrot).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Website Videoclub Borne

Voor diverse interessante video links, kijk eens op:

        http://www.videoclubborne.nl/?page_id=193

Zoek je muziek voor bij je film, kijk eens op:

      http://www.videoclubborne.nl/?page_id=2709
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