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

Woensdag 29 jan a.s. : Andreas met “Een kijkje achter de schermen”

Andreas geeft  ons een kijkje achter de schermen van de opnamen en montage (een
soort van  the making of) van een aantal van zijn (in opdracht gemaakte) interessante
projecten (films en animaties)  van 2019.  Voor  eéeén  van deze  projecten was  hij  drie
dagen op zee, met weinig equipment maar wel met een mooi eindresultaat!

Verder zal Andreas nog e.e.a. vertellen over nieuwe camera's, tools, software, goedkope
stockfootage etc. etc.                             Zie ook https://www.leomotion.net/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 30 jan. a.s. (kleine zaal): Portretfilm maken & Smartphones
Op donderdag 30 januari les 9/13 van de workshop  “Portretfilm maken”. In deze
negende les gaan we kijken hoe we de gemonteerde interviews kunnen aanvullen
met  ‘extra  shots’.  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 30 januari les 1 (van deel 2) van de cursus Filmen & fotograferen met
je  Smartphone met  als  onderwerp: filmtechnieken,  accessoires,  editing,  special  effects.
Opgegeven  hebben  zich:  Paul  Horsthuis,  Bernhard  Slotman,  Harry  Witting  en  Paul
Simon. Andere belangstellenden kunnen uiteraard nog aansluiten. Docente Anja. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressie excursie Othmar bierbrouwerij Ootmarsum
Op zaterdag 18 januari waren we met 13 leden van de Videoclub Borne
op bezoek bij  de Othmar bierbrouwerij  aan het Commanderieplein in
Oothmarsum. Allereerst togen we naar de zolder waar de vele zakken
mout al gereed lagen. Onze excursieleider vertelde ons uitgebreid over
alle 4 de ingredienten voor het maken van bier: water, graan, hop en gist,
de oorsprong van de koningsnaam Othmar en het brouwproces. Daarna

werd (aan de overkant) de bottelarij toegelicht en genoten we (in de Gasterij Oatmössche) van de goede
maaltijd.  Een weer zeer geslaagd uitje van de Videoclub Borne!  Zie voor een selectie van de foto’s
(gemaakt door Henk en Tyron) onze website (http://www.videoclubborne.nl/?page_id=1627) en het
filmpje van Joke (op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H8fE0fgHLy0). 

1

https://www.leomotion.net/
https://www.youtube.com/watch?v=H8fE0fgHLy0
http://www.videoclubborne.nl/?page_id=1627
https://www.youtube.com/watch?v=H8fE0fgHLy0


Mini documentaire Scania trucks toertocht: Hulp gevraagd!

Een beetje te snel heb ik ‘ja’ gezegd tegen het maken van een mini documentaire over de organisatie
van een oldtimer vrachtwagenrit. Ik heb me wel wat op de hals gehaald. Mijn kennis en vaardigheid zit
niet helemaal op nul, maar ik heb zeker geen ervaring in het maken van een documentaire. Enige hulp
is daarom meer dan welkom. 

Op 5 september a.s. wordt de toerrit gehouden. Het is een rit met zo’n
80 Scania trucks varieërend in leeftijd tussen de 40 en 60 jaar oud. Op
die dag wordt ongeveer 160 kilometer gereden, vooral in het oosten
van  Nederland.  De  start  is  in  Groenlo  en  het  eind  in  Almelo.  De
deelnemers komen uit heel Nederland. Het is de tiende en laatste keer
dat  deze  rit  wordt  georganiseerd,  tenminste  als  er  geen  opvolging

komt voor de mensen die het nu organiseren. De organisatie is een hele klus. 

De film gaat maximaal 20 minuten duren en gaat vooral over het hele
proces van de organisatie, de up’s en down’s, spanning, bloed, zweet en
tranen. Het eindigt met beelden van de rit zelf. Een exact plot is vooraf
moeilijk vast te stellen, aangezien het ‘life’ wordt opgenomen. Ik word
volledig  op  de  hoogte  gehouden  van  de  activiteiten  die  de
organisatoren  ondernemen,  maar  dat  gebeurt  soms  wel  ‘ad-hoc’,
waardoor ik vrij laat wordt ingeseind. 

Ik zoek mensen binnen de club die het leuk zouden vinden om mij af en toe te helpen met: 
1. het maken van een meer-camera registratie,
2. het assisteren tijdens een opname (licht, geluid, mise en scene),
3. de ruwe montage, samenstellen verhaallijnen, 
4. het maken van intro of outro,
5. het maken van opnames langs de route op 5 september, 
6. het maken van opnames vanuit een vrachtwagen op 5 september 2020.

Als je het leuk vindt om hier aan mee te werken verzoek ik je contact met mij op te nemen via de mail,
waarin je aangeeft wat je leuk zou vinden en wat je zelf vindt waar je wel handig in bent. Ik moet nog
wel zeggen dat e.e.a.  gebeurt met  gesloten portemonnee. Er zijn geen vergoedingen; ook niet voor
onkosten. 

Mijn mail: jhaxe@mac.com en telefoon: 06-53814988 

John Haxe 

Wat filmpjes op youtube, waar te zien is om welk soort trucks het gaat: 
 https://youtu.be/syzasJs0EcI   
 https://youtu.be/tBD2C0Tojjc   
 https://youtu.be/jV6gB___mwo  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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