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

Woensdag 9 oktober: Muziek zoeken bij je film   (open clubavond)
A.s. woensdag 9 oktober houdt de Videoclub Borne een open clubavond met als thema
“Muziek zoeken bij je film”. Deze avond wordt gegeven door Frans
Mulder.  Frans  is  enige  tijd  lid  geweest  van  de  videoclub  in
Oldenzaal  en  heeft  ondertussen  een  indrukwekkende  serie
vakantiefilms gemaakt, zie vooral zijn YouTube kanaal  (“Banja-
Frans Mulder”, zie:

 https://www.youtube.com/user/mulderfa1/videos). 

Voor leden uiteraard gratis toegang, voor niet-leden zijn de kosten 5 euro (incl. consumpties).

Apple iMovie cursus
In de kleine zaal les 2/5 van de Apple iMovie cursus van docente Lisette Nijhuis. De
onderwerpen  voor  deze  avond  zijn:  Muziek  invoegen,  kleuren  aanpassen  en
overgangen maken. Opgegeven hebben zich: Jose Jansen, Hans Weekhout, Gerard aan
de Stegge, Bernhard Slotman, Herman Ordelmans, Ben Schoemaker.

Do 10 oktober a.s. (kleine zaal): workshop Portretfilm maken
Op donderdag 10 oktober les 3/13 van de workshop “Portretfilm maken”. In deze
derde les gaan we verder met het filmplan (Synopsis en Step-outline). Aangemeld
hebben zich Jan ter Beke,  Marja de Jong,  Bertie Borggreve,  Gerard Semmekrot,
Tyron Elferink en Martine Olthof (en John Haxe voor ondersteuning). Docenten:
Lau en Jan.

Do 10 okt. a.s. (grote zaal): Filmen & fotograferen met je Smartphone
Ook les 2 van de cursus Filmen & fotograferen met je Smartphone met als onderwerpen:
apps, abonnementen, beveiliging, bediening, backup, verlies/diefstal. Aangemeld hebben
zich:  Gerard  Bergman,  Paul  Horsthuis,  Bernhard  Slotman,  Harry  Witting,  Mirjam
Rauwers, Monique Tilmans, Annie Traa. Docente: Anja Jansen.

N.B.  Vanwege de vakantie  van Anja,  vervalt  de les  van  7 november en is  er  een extra  les  op
donderdag 19 december 2019!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 24 okt.: Bezoek 'Smalfilm- en Videogroep Almelo’
Op donderdag 24 oktober a.s. brengen we een bezoek aan de 'Smalfilm- en Videogroep Almelo’ (SVGA).
Ik zal dan (op hun verzoek) een presentatie houden over de activiteiten van de Videoclub Borne (een
deel van de presentaties van onze gebruikelijke open avond) en we vertonen dan een aantal van door
onze  clubleden  gemaakte  films.  Wil  je  mee,  dan  kan  dat.  Meld  je  dan  even  aan  bij  mij
(lau@hopmans.demon.nl),  Lau    Zie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DBDFqJH7zsU
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

QR-codes misbruikt voor fraude

Pas op met QR-codes. Criminelen misbruiken de blokjescodes om
betaalrekeningen te plunderen. Er zijn twee soorten fraude. Je wilt
iets  kopen  op  internet  en  krijgt  voor  de  betaling  een  QR-code
toegestuurd. Die moet je scannen om naar de banksite te gaan. De
crimineel  leidt  je  echter  naar  een  nepsite  en  onderschept  je
rekeningnummer en inlogcodes. Een tweede variant treft specifiek

ING-klanten: een crimineel stuurt je een QR-code voor een betaling, maar in werkelijkheid wordt zijn
telefoon aan jouw rekening toegevoegd en kan hij geld overboeken. In beide gevallen zijn slachtoffers
vaak veel geld kwijt.

 Zie  ook:  https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/politie-waarschuwt-voor-nieuwe-fraudetruc-met-qr-code-
klanten-ing-extra-kwetsbaar/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za/zo  2/3 november 2019: NOVA Filmfestival 2019 (Schouwburg Lochem)
Op zaterdag 2 en zondag 3 november 2019 hebben we onze eerste  VCB
excursie: de AVO organiseert dan namens de Nederlandse Organisatie Van
Audiovisuele  amateurs  (de  NOVA)  het  NOVA  Filmfestival. Het  filmfestival
vindt  plaats  in  de Schouwburg  Lochem,  Oosterwal  22  in  Lochem,  dus
ditmaal dicht in de buurt!

Tijdens het twee dagen durende evenement worden de beste (per dag 15 tot 20) amateurfilms van
Nederland vertoond.  De tijdsduur per film verschilt van 5 minuten tot een half uur. Een deskundige
jury  beoordeelt  de  films waarna op zondag rond 16:00 uur de prijsuitreiking  volgt  voor  de beste
amateurfilmer van Nederland.

Het programma op zaterdag is van 10:00 uur tot ongeveer 18:15 uur. Op zondag van 09:30 tot circa
17:00 uur. De toegangsprijs is 17,50 per dag. Zie voor:
 een teaser: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=kdtMheXUXK4
 bestellen en betalen kaartjes voor za 2 nov: klik hier,
 bestellen en betalen kaartjes voor zo 3 nov: klik hier.

Kan en wil je meegaan, laat het mij (Lau) dan even weten. We kunnen dan (a) kijken of we samen kunnen
rijden en (b) kijken of er animo is om na afloop ergens samen te gaan eten.
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