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

Woensdag 15 jan a.s. : derde Laat Maar Zien avond
Op de clubavond woensdag 15 januari a.s. houden we de derde “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).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 16 jan. a.s. (kleine zaal): Portretfilm maken & Smartphones
Op donderdag 16 januari les 8/13 van de workshop  “Portretfilm maken”. In deze
achtste les gaan we de verhaallijn (deels) invullen met de opgenomen interviews.
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 16 januari les 5 (de laatste les van deel 1) van de cursus  Filmen &
fotograferen met je Smartphone met als onderwerp: Apps voor filmen & foto/video’s delen.
Bij voldoende belangstelling starten we over twee weken met deel 2. Opgegeven hebben
zich:  Gerard  Bergman,  Paul  Horsthuis,  Bernhard  Slotman,  Harry  Witting,  Mirjam

Rauwers, Monique Tilmans, Annie Traa, Elly Jansen. Docente Anja. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 18 jan. 2020: Excursie Othmar bierbrouwerij Ootmarsum
Zoals al aangekondigd 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. Na de rondleiding gaan we (voor wie dat wilt) ook een hapje
eten in de Gasterij Oatmössche (zie https://www.oatmossche.nl/).

                           Meer info   http://www.videoclubborne.nl/?page_id=3313
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mag ik me voorstellen . . .

Beste clubleden

Mag  ik  me  voorstellen.  Ik  ben  Paul  Simon,  68  jaar  en
woonachtig in Almelo en vind het leuk om lid te worden
van de Videoclub Borne.

In de jaren zeventig ben ik begonnen met filmen en in mijn studietijd heb ik me toen aangesloten bij  
filmclub de Smalle Band in Amsterdam. In die jaren filmde je  met super 8 en welgestelde filmers
hadden een montagetafel en perfo-geluidstape voor de synchronisatie van beeld en geluid. Filmers van
die tijd weten ook dat je na uren  knippen en plakken van het celluloid enigszins high van de lijm werd.
Later kwam gelukkig het plakband.

Als financieel niet zo draagkrachtige student had ik bij de projectie van mijn film op de clubavond het
een twee drie systeem bedacht.  Met z'n tweeeën liet je de projector met stroboscoop en de Pionier
cassette recorder gelijk starten. Het systeem werkte goed genoeg voor synchrone geluidsovergangen in
de film. Heel trots was ik toen dat mijn film Bill's souffleé  glaceé  uitgekozen werd om mee te doen aan het
jaarlijkse Nova festival in Ede. Een kort filmpje over het maken van een ijstaart.

Ach,  over  die  tijd  is  veel  te  vertellen.  Maar  ook  over  het  meer  recentere  verleden.  Voor  verdere
kennismaking nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn website (www.paulchristiansimon.com)
voor zowel mijn video als muziekcomposities. En natuurlijk zien we elkaar op de club.

Vriendelijke groet, Paul Simon
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dit zijn de beste programma's voor videobewerking!
Met dank aan Gerrit, een mooi (Computer Totaal) artikel over de verschillende momenteel beschikbare
video montage software, zie de onderstaande link:

http://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2017/07/2019Sept_Beste-video-
programmatuur_ComputerTotaal.pdf

(of klik op een van de onderstaande afbeeldingen).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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