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Facebook redacteuren: Lau (algemeen), Jan TB (Portretfilm), Lau/René (clubavonden), deelnemers (iMovie), Peter B (FCP-X).

Woensdag 4 dec a.s.: tweede Laat Maar Zien avond
Op de clubavond woensdag 4 december a.s.  houden we de tweede “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.  maandag 18:00uur (beschrijving  via  de  email  en de film  zelf  via
www.wetransfer.nl) naar Reneé  (rene.nykamp@gmail.com).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apple iMovie cursus
Ook op woensdag 4 december, in de kleine zaal les 5/5 van de Apple iMovie cursus van
docente Lisette Nijhuis. De onderwerpen voor deze avond zijn: Een eigen vakantievideo
maken, overige vragen. N.B. Dit is de laatste les van de iMovie cursus. Over twee weken
(vanaf  18  december)  gaat  deze  groep  over  in  de  “iMovie  Gebruikersgroep” die

vervolgens  dan  ook  steeds  om  de  twee  weken  gehouden  wordt.  Meer  info  volgt  woensdag  a.s.
Opgegeven voor de cursus hebben zich: Jose Jansen, Hans Weekhout, Gerard aan de Stegge, Bernhard
Slotman, Herman Ordelmans, Ben Schoemaker. Geef woensdag a.s. even aan of je de gebruikersgroep
wilt gaan volgen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 5 dec. a.s. (kleine zaal): Portretfilm maken
Op donderdag 5 december les 6/13 van de workshop “Portretfilm maken”. In deze
zesde les gaan we starten met  Interview techniek en plan. 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.

De Smartphone cursus vervalt (vanwege Sinterklaas avond) deze donderdag. Er zijn nog
twee resterende lessen, do 19 dec (over 2 weken) en 16 jan volgende jaar. Opgegeven
hebben zich: Gerard Bergman, Paul Horsthuis, Bernhard Slotman, Harry Witting, Mirjam
Rauwers, Monique Tilmans, Annie Traa, Elly Jansen. Docente: Anja Jansen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Za 18 jan. 2020: Excursie Othmar bierbrouwerij Ootmarsum
(met dank aan Jan Velten voor de organisatie)

Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 deelnemers) gaan we
zaterdag 18 januari volgend jaar (aanvang 14:00uur) op excursie
naar de Othmar bierbrouwerij in Ootmarsum.

Ervaar  een  inspirerende,  educatieve  en  smaakvolle  bier  tour.
Onder  leiding  van  eéeén  van  de  brouwmeesters  wordt  je
meegenomen  langs  de  verschillende  brouwprocessen.  Je  krijgt
uitgebreid de tijd om het brouwproces te bekijken, te ruiken en

vragen te stellen. Je krijgt uitleg over de historie en je zult naderhand begrijpen wat Othmar bier zo
speciaal maakt.

De nieuwe Othmar brouwerij is tegelijk authentiek en uiterst modern opgezet.  Je vindt de Othmar
brouwerij centraal op het Commanderieplein in Ootmarsum. Een nieuwe bruisende plek waar historie,
cultuur en natuur hand en hand gaan.  Je start en eindigt  de tour in de prachtige Gasterij Oatmoö ssche.
Daar vindt je ook de start van het brouwproces dat plaats vind in de grote koperen brouwketel.

„Bier  is  emotie  en  wat  hier  staat  is  heel  bijzonder.  De  koperen  brouwketels  midden  in  het
horecagedeelte,  dat zie je volgens mij nergens zo. En als je het ziet, dan werken de ketels niet
meer. Maar hier zijn we gewoon aan het brouwen, echt geweldig.”

De tijdsduur van de bier tour is ca 1 uur.  De kosten zijn € 10,- per persoon.  Dit
bedraagt de rondleiding inclusief een proefbier.  Uiteraard kun je (niet inbegrepen
bij de 10 euro) naderhand verder genieten van de verschillende bieren en (bier)
gerechten. Na de rondleiding krijg je ook nog een verrassing mee naar huis!

Om  deze  datum  vast  te  leggen  hebben  we  op  korte  termijn  voldoende  (10)
aanmeldingen nodig, dus, wil je mee dan graag z.s.m. opgeven bij mij (Lau).

 Zie ook:   http://www.othmarbier.nl/#introductie
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vierde editie van het Twents Festival van de Korte Film
Het Twents Festival van de Korte Film, TFKF wordt steeds meer een festival met een regionale en
landelijke  uitstraling.  Na  het  succesvolle  festival  in  2019  met  46  inzendingen  en  6  prijswinnaars
organiseert Filmhuis Oldenzaal op zondagmiddag 15 maart 2020 de vierde editie van dit festival. Je
kunt met jouw korte film deelnemen aan dit festival. Evenals in 2019 vindt het plaats in Stadtheater De
Bond, een prachtig theater met 300 stoelen. Een unieke gelegenheid voor jou als filmer om je werk aan
een groot publiek te vertonen. Dat gebeurt dan op zondagmiddag 15 maart met professionele projectie
en geluid op een doek van 9 x 4 meter. 

Hoe kun je met jouw film deelnemen aan dit festival? 

Op  https://www.filmhuisoldenzaal.nl/filmfestival/ vind  je  alle  informatie  over  de  voorwaarden
waar je inzending aan moet voldoen, de deelnameprocedure, de jury en de prijzen. Met vragen kun je
contact opnemen met de organisatie via 06-53895649 of festival@filmhuisoldenzaal.nl.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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