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

Clubavond wo 11 maart a.s. Frans Mulder: De vakantiefilm
Erg hoog in de VCB enqueê te eindigt ieder jaar weer het thema vakantiefilms. Dat was dit
jaar niet anders en we hebben Frans Mulder bereid gevonden dit thema in te vullen.  Een
vakantiefilm, hoe pak je dat aan? Frans weet daar wel raad mee, zie vooral zijn YouTube
kanaal met vele voorbeeld filmpjes: 

            https://www.youtube.com/user/mulderfa1/featured

Frans vertelt woensdag hoe hij vakantiefilms maakt: van voorbereiding tot en met de montage. E.e.a.
wordt geïïllustreerd met o.m. fragmenten van verschillende filmtypes en andere relevante informatie. 

Van eenvoudig tot complex en voor elk wat wils, dus zeker  . . . 

tot woensdag, Lau.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 12 maart. a.s. : Portretfilm maken & Smartphones
Op donderdag 12 maart les 12/14 van de workshop  “Portretfilm maken”. In deze
twaalfde les gaan we verder met de aanpak van het monteren. 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 12 maart les 4 (van deel 2) van de cursus Filmen & fotograferen met
je  Smartphone met  als  onderwerp:  mensen  fotograferen,  selfies,  groepen. Opgegeven
hebben zich: Paul Horsthuis,  Bernhard Slotman, Harry Witting,  Paul Simon en Wiebe
Edelijn. Docente Anja. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Extra clubavond: wo 13 mei a.s.  Denekamp in oorlogstijd - Deel 2 
 Zie www.videoclubborne.nl (home page) voor de trailer!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filmen voor “Red de Grutto”
Beste clubleden,

Onlangs heeft  Marcel  Tettero van de werkgroep “Red de Grutto”
www.reddegrutto.nl bij  ons  een  boeiende  lezing  gehouden.
Hiervoor was veel interesse.

Zijn er misschien clubleden die hier willen gaan filmen? Misschien is ’t leuk om opnames te maken  bij
de vogel  kijkhut in Albergen op Erve  Vleerbos.  De werkgroep wil  dan graag gebruikmaken van de
beelden en ze op haar Facebook en Instagram pagina’s plaatsen.

Mocht je interesse hebben dan kun je dit laten weten aan Marcel Tettero: m.tettero@home.nl\

Meer info bij Hans (Meulenbroek).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezocht: filmers/editors Belevingstheater Borne 3 mei a.s.
In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog en sindsdien leven we in vrijheid. Een groep inwoners van
Borne  heeft  het  lustrum  aangegrepen  om  in  Borne  de  oorlog  te  gedenken  als
waarschuwing voor iets dat nooit meer mag gebeuren.

Op diverse  locaties  in Oud Borne  (circa  17:30 –  21:00uur)  wordt  straattheater
opgevoerd.  Hierbij  wordt  gedacht  aan  korte  toneelstukjes,  het  vertonen  van
beelden en/of films, voordrachten, attributen etc. Belangrijke gebeurtenissen en/of

beelden die getoond/uitgebeeld kunnen worden zijn o.a.:

 het leven in Borne voor en na de oorlog,
 de  rol  van  de  familie  Spanjaard  in  de  oorlog  (vooraanstaande  familie;  grondleggers  van  de

textielindustrie in Borne),
 het afvoeren van Joden (o.a. familie Van Gelder),
 de Duitse bezetting,
 het verzet in huize Lidwina (hoofdkantoor Landelijke Knokploegen Oost-Nederland).

Zodra het straattheater in Oud Borne is beeï indigd, zullen (om circa 21:15uur) de bevrijders Borne
binnentrekken met tanks, andere oorlogsvoertuigen en manschappen. Zij worden onthaald door de
bezoekers  die  vanuit  Oud  Borne  naar  Villa  Elisabeth  zijn  gedirigeerd.  In  de  omgeving  zullen  de
voertuigen worden gestationeerd, waarbij soldaten chocolade uitdelen en de meegereisde dames met
de soldaten nog een stuk theater opvoeren waar het publiek bij betrokken wordt.

Op de naastliggende parkeerplaats De Koem wordt een
tent  geplaatst  waarin het afsluitende bevrijdingsfeest
wordt gevierd. 

Het  organisatiecomiteé  vraagt  om  leden  van  de
Videoclub Borne die:
 Voor  de  immobiele  Bornse  bewoners  een  filmpje

“Sfeer-impressies straattheater” van max 10 minuten
willen  maken.  De  bewoners  van  bijvoorbeeld  het
Dijkhuis zouden we daar heel blij mee maken.

 Een  YouTube  stijl  clip  (soort  vlog)  van  max  3
minuten van het gebeuren willen maken.

Wil je meehelpen, meld je dan even aan bij mij (Lau).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw op de website: Nuttige video links
 http://www.videoclubborne.nl/?page_id=193   

Techniek

 (2020)  Scherpstellen (AF) met Fasedetectie
 (2020)  Hoe werkt de image stabilsatie (Engels)

On-line TV kijken

 (2020)  On-line TV kijken (collectie van de Consumentenbond)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.consumentenbond.nl/online-tv-kijken
https://www.lensrentals.com/blog/2019/01/how-image-stabilization-works-in-camera-and-in-lens/
https://www.camerastuffreview.com/wat-is-fasedetectie-af/
http://www.videoclubborne.nl/?page_id=193


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zijn  er  clubleden  die  belangstelling  hebben  voor
deze  (wel  wat  oudere)  videocamera's  en  foto-
toestellen, dan kunnen ze contact opnemen met:

Gerard Nordkamp, 

tel. nr. 074-2664451 

gerard.nordkamp@hetnet.nl.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Goedendag beste mede VCB leden,

Ik ben Marko Zwier en ook lid van de VCB.
Ik wil Jullie mijn website onder de aandacht brengen, zie: 
 https://www.aandezwier.info !
Op deze website staan diverse linkverwijzingen naar mijn verschillende websites en
webpagina’s. Ik ben daar eigenaar en/of beheerder van.

Ik dank u alvast voor het bezoek aan deze website en waar er naar wordt gelinkt.

Met vriendelijke groeten Marko Zwier.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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