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“Anders bekeken” bij de Videoclub Borne   (gastsprekers Videogroep Olst-Wije)

Op  woensdag  18  december  a.s.:  het  maakproces  en  de  vertoning  van  het
filmproject  “Anders  bekeken”  van  de  Videogroep  Olst-Wije  en  het  Theater
Onbeperkt  (een  theatergroep  voor  mensen  met  en  zonder  beperking).  Tevens
open clubavond bij de Videoclub Borne.

Een  jaar  geleden  raakte  de  Videogroep  Olst-Wijhe  betrokken  bij  het
voorbereiden van het filmproject  "Anders bekeken". De vraag om de opnamen
voor  de  film  en de montage  te  verzorgen  kwam van  Theater  Onbeperkt uit
Deventer. Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van deze theatergroep voor
mensen met  en zonder  een beperking,  zou  een speelfilm  met hen gemaakt
worden. In het scenario dat werd aangeleverd stond het omdraaien van wat
‘normaal zijn’ is centraal. Een verrassende keuze!

We zien in de film een dorp dat wordt bewoond en draaiende wordt gehouden door mensen met een
beperking. Als een huis leegkomt, dringt het langzaamaan door bij de dorpelingen dat het huis bewoond
gaat worden door een ander soort mensen. Er ontstaat een actie om
die mensen die anders zijn uit het dorp te weren.

Regisseur van de film was theater maakster Luisella Lai en voor de
opnamen en montage zorgde de Videogroep Olst-Wijhe. Honderden
spelers, figuranten, en andere vrijwilligers waren betrokken bij de
totstandkoming  van  deze  film.  BN-er  Johnny  de  Mol  van  TV-
programma ‘Down met Johnny’  droeg bij door voor een belangrijke
sceène een filmploeg en een stuntteam aan te leveren. Maandenlang
zijn  we  bijna  dagelijks  met  het  project  bezig  geweest.  De  film  is  uiteindelijk  op  14  juni  2019 in
premieère gegaan in de Deventer Schouwburg, twee volle zalen, met een prachtige Oscar-achtige entree
van de spelers. De lengte van de film is 90 minuten geworden maar omdat we 'm ook geschikt wilden
maken voor  vertoningen  op scholen  en andere  plekken  is  een kortere  versie  gemonteerd  van 63
minuten. Dat is de versie die we in Borne zullen vertonen. 

Het is een open VCB clubavond, dus ook niet-leden kunnen voor 5 euro deze avond bezoeken.

Zie ook de trailer op https://www.youtube.com/watch?v=hORRe1AQ4CQ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na afloop van deze clubavond houden we onze   *** Kerstborrel ***
Wij zorgen voor de oliebollen. Komt dus allen!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Start Apple iMovie Praktijk (door Lisette)

De  Apple  iMovie  cursus  is  afgerond  en  bij  voldoende  belangstelling  starten  we
woensdag 15 januari 2020 met de Apple iMovie gebruikersgroep. Wil je meedoen, meld
je dan aan bij mij. Ken je wellicht mensen die interesse hebben, geef het dan even door!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 19 dec. a.s. (kleine zaal): Portretfilm maken & Smartphones
Op donderdag 19 december les 7/13 van de workshop “Portretfilm maken”. In deze
zevende les gaan we verder met  Interview techniek en dan met name de beeld- en
geluidopnamen.  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.

Ook  op  donderdag  19  december  les  4  van  de  cursus  Filmen  &  fotograferen  met  je
Smartphone met als onderwerp: Apps voor filmen & foto/video’s delen. Er is hierna nog
eéeén resterende les,  namelijk op 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Videobewerkers.nl
Met aparte werkgroepen voor montage met: 

 Edius, 
 Pinnacle, 
 Avid Liquid en 
 DaVinci Resolve

Onlangs ben ik lid geworden van de ”Videobewerkers”. De reden was dat ik grote behoefte had aan een
forum van Edius gebruikers. Alleen Reinald en ik gebruiken binnen de VCB Edius.

Voor de kosten hoef je het niet te laten: €15,- per jaar. Allereerst is het goed om op te merken dat
Videobewerkers geen Videoclub is zoals wij maar een club die allerlei info over montageonderwerpen
uitwisselt.  Zo  is  het  uitdrukkelijk  niet  een  club  die  filmpjes,  het  ideale  snijden  en  muziekkeuze
behandelt.

Naast het Forum zijn er vier werkgroepen actief; Edius, Pinnacle, Avid Liquid en DaVinci Resolve, het
bijna professionele en gratis bewerkingsprogramma van Black Magic. Daarnaast allemaal tips&tricks
op aanpalende gebieden zoals Audacity en Videorecorder programma’s om zelf bv tutorials te maken.
Dat laatste wordt ook veel door leden gedaan als antwoord op vragen vanuit het forum.

Zelf ben ik lid van de Edius- en DaVinci Resolve werkgroepen. Veel kan natuurlijk via het internet al
gecommuniceerd  worden,  maar  sinds  de  zomer hebben we  inmiddels  3  (regionale)  Edius  sessies
gehad. Mijn eerste DaVinci bijeenkomst (Kleur) vindt in januari plaats. De club zelf komt tweemaal per

jaar bijeen in De Bilt. Dan wordt er o.a. verslag gedaan van de voortgang binnen de
werkgroepen.

De website  www.videobewerkers.nl heeft  een open en een besloten gedeelte.  De
tutorials staan uiteraard binnen het besloten gedeelte (alleen voor eden dus).

Paul Koppen de Neve, 12 December 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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http://www.videobewerkers.nl/
http://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2019/07/Lisette-Nijhuis-1.jpg


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 18 jan. 2020: Excursie Othmar bierbrouwerij Ootmarsum
Zoals al aangekondigd (zie het VCBnieuws op) gaan we zaterdag 18 januari volgend
jaar (aanvang 14:00uur) op excursie naar de Othmar bierbrouwerij in Ootmarsum.

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 rondleidinggaan we (voor wie dat wilt) ook een hapje eten
in de Gasterij Oatmoö ssche (zie hieronder en https://www.oatmossche.nl/)

En http://www.videoclubborne.nl/?page_id=3313 (het volledige eerdere bericht).

Opgegeven hebben zich ondertussen Gerard Semmekrot, Herman Ordelmans, Jan Ter Beke, Jan Velten,
Joke+ Henk van Hierden, Lau Hopmans, Marja de Jong, Martine Olthof, Peter Bourgonje, Rien Mertens
en Tyron Elferink. Wil je ook nog mee, meld je dan aan bij mij (Lau).

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kerstclip Videoclub Borne 2019
Lau (met dank aan Henk) en Hans hadden heel veel
kerststerren,  kerstballen,  kerstmannen,  sneeuw-
poppen,  etc.,  etc.  (afbeeldingen  en  gifjes)  rond-
gestuurd  en  hiermee  zijn  we  creatief  aan
het animeren geslagen. 

Dit  betekent  het  aanpassen  van  de  grootte,  met
zogenaamde “key-frames” er  een  beweging  en/of
rotatie  in  brengen  en  er  een  leuk  kerstmuziekje

onderzetten. Zie hierboven het resultaat (van zowel de Windows MagiX als de Apple FCP-X groepen):
de kerstclip 2019 van de Videoclub Borne! 

 Zie voor de clip:  https://www.youtube.com/watch?v=xdo-IizKMvI

 En http://www.videoclubborne.nl/?page_id=1269 voor alle eerdere VCB kerstclips.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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